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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação
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JOHNY DO NASCIMENTO ROSA (REQUERIDO)

JONATAN DO NASCIMENTO ROSA (REQUERIDO)

JULIE STEPHANIE DO NASCIMENTO ROSA (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para resposta 

da Parte Requerida, conforme Atos Citatórios de Id 10603000 e 11653705; 

II) intimar a Parte Autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000916-23.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Passivo:

T. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo de suspensão 

deferido na Sentença de Id 9873950; II) intimar as Partes para 

manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000793-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENARIO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000793-25.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: GENARIO ROSA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de 

aposentadoria por idade rural proposta por Genario Rosa da Silva em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos. Alega a parte autora que sempre laborou na qualidade de produtor 

Rural, e que em 13/01/2017 requereu a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural junto à autarquia requerida, no entanto, foi 

indeferido. Assim, pleiteou pela procedência do pedido para o fim de que 

lhe seja concedida a aposentadoria por idade, na qualidade de trabalhador 

rural, desde o indeferimento do requerimento administrativo. A inicial veio 

instruída com documentos. Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da 

justiça gratuita e na oportunidade foi determinada citação da parte 

requerida. Apresentada Contestação, pela requerida foi alegada a 

ausência de carência e provas quanto à qualidade de segurado especial, 

bem como a preliminar de prescrição. Impugnação à contestação aportada 

sob o Id 8149521, rebatendo as defesas da requerida. Despacho 

saneador em 14/06/2017, onde a preliminar foi rejeitada, em seguida foi 

realizada audiência de instrução e julgamento. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Pois bem. 

Estando o processo devidamente instruído, e não havendo preliminares a 

serem analisadas, passo ao julgamento do mérito. Nota-se, pois, que a 

controvérsia do embate recai apenas sobre o fato de a parte requerente 

ostentar, ou não, a qualidade de segurado especial, bem como, se 

preencheu a carência necessária para obtenção do benefício pretendido. 

Muito bem. Dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.213/91 que: Art. 1º. A 

Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente. Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Em se 

tratando de trabalhadores rurais “lavradores”, “diaristas”, a exigência de 

início de prova material para reconhecimento da sua atividade (art. 55, § 3º 

da Lei nº 8.213/91), não pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), 

mas, deve ser mitigada, pela consideração de que esse tipo de 

trabalhador não é assalariado, sem emprego permanente, nem registro 

formal, de sorte que exigir-lhe robusto início de prova material, como algum 

daqueles indicados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91, equivaleria, na 

prática, a negar-lhe acesso à Justiça. Com relação à idade mínima, tenho 

que a parte autora juntou documentação que indica nascimento em 

28/04/1956, logo, tinha na época do protocolo da ação, 60 anos de idade. 

De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei de Benefícios, bem como 

o art. 201 da CF, a idade mínima para aposentadoria urbana por idade é de 

65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, e para o trabalhador rural 

por idade, 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Com relação à 

carência, o art. 48 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural 

deve: (1) comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. Considera-se início 

de prova material, para fins de comprovação da atividade rural, 

documentos que contêm a profissão ou qualquer outro dado que evidencie 

o exercício da atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele 

declarado. Nesse condão, o requerente trouxe aos autos documentos 

necessários para configurar o início de prova material. No tocante ao início 

de prova material, adotam-se os posicionamentos jurisprudenciais abaixo 

arrolados: “Súmula 577-STJ: É possível reconhecer o tempo de serviço 

rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que 

amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”. 

“Súmula 73 do TRF/4: admitem-se como início de prova material do efetivo 

exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos 

de terceiros, membros do grupo parental”. “Súmula nº 32, da AGU: "para 

fins de concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu 

parágrafo único, e 143 da lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão 

considerados como início razoável de prova material documentos públicos 

e particulares dotados de fé pública, desde que não contenham rasuras 

ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a qualificação 

do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, 

enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente, enquanto 

dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência 

de prova em contrário”. Sobre a carência, ressalta-se que a legislação 

não exige a continuidade do período que será considerado para tal fim. 

Neste sentido, Ivan Kertzam (2015, p. 384), ensina que: “para efeito da 

redução de cinco anos, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao que cumpriu o 

requisito etário”. Importante destacar, também, que o período de carência 

pode ser comprovado pelos documentos exemplificativamente listados no 

artigo 106 da Lei n° 8.213/1991, os quais podem ser corroborados pela 

prova testemunhal. Volvendo à hipótese dos autos, verifica-se que o autor 

possui 61 anos de idade, tendo comprovado que laborou nas lides do 

campo, em regime de economia familiar, de modo contínuo, com início de 

prova material fundado nos documentos que acompanham a inicial. 

Portanto, no caso vertente verifica-se que a prova testemunhal 

encontra-se entrelaçada com todos os elementos probatórios alegados na 

exordial. Assim, existindo comprovação da atividade rural exercida pelo 
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requerente, o deferimento do aludido benefício previdenciário é medida 

que se impõe. De igual forma, a prova testemunhal satisfaz sobremaneira 

o período de carência exigido pela Lei nº 8.213/91. De acordo com a 

jurisprudência pátria dominante, ante a realidade fática vivida pelos 

rurícolas e face à patente hipossuficiência dos trabalhadores do campo, 

até prova em contrário, os demais documentos acima mencionados, 

carreado aos autos, servem de início de prova material que comprove o 

exercício de atividade rural por parte da requerente. Vejamos: 

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. IDADE E 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. 1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a 

regra do § 2º do art. 475 do CPC. Remessa tida por interposta. 2. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito do segurado à percepção do benefício. 3. Na hipótese, a 

parte-autora completou 55 anos de idade em 2007 (nascimento em 

12/10/1952) exigindo-se, portanto, prazo de carência de 156 meses (1995 

a 2007). O início razoável de prova material restou comprovado ante a 

apresentação da certidão de casamento, ocorrido em 07/02/1970, onde 

consta a profissão de seu marido como lavrador (fl. 24); das certidões de 

nascimento de seus filhos, ocorridos em 30/08/1987 e 22/05/1990, onde 

também consta a profissão de agricultor de seu marido (fls. 24/25); da 

declaração de cadastramento junto à Secretaria do Estado de Fazenda de 

Mato Grosso, de que o marido da autora desenvolve atividade 

agropecuária, datada de 15/08/2008 (fl. 25); da escritura pública de 

compra e venda de imóvel rural em nome da autora e de seu marido, 

datada de 27/02/2004 (fl. 26); das notas fiscais de produtos rurais, em 

nome do marido da autora, dos anos de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 

(fls. 25/39) e dos recibos de entrega de ITR, em nome do esposo da 

autora, relativos aos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 (fls. 40/44). 4. 

Produzida prova testemunhal de forma harmônica e consistente (fls. 

80/82), apta a corroborar o início de prova material colacionado aos autos. 

As testemunhas afirmaram de forma segura, que a parte-autora 

desempenhou labor rural no período de carência exigido como 

arrendatário. 5. (...) (TRF 01ª R.; AC 0067221-92.2014.4.01.9199; Segunda 

Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 06/11/2015)". – Grifo 

nosso Em suma, a prova testemunhal mostrou-se idônea a atestar a 

atividade rural do autor, pelo período exigido por lei (15 anos), bem como, 

complementa e amplia os documentos juntados aos autos. Sendo assim, 

restaram, inegavelmente, preenchidos os requisitos para a obtenção do 

benefício de aposentadoria rural, quais sejam: idade de 60 anos e 

exercício de atividade em regime de economia familiar no período do tempo 

correspondente à carência do benefício – cento e oitenta (180) meses, 

comprovados por início de prova material e corroborada por prova 

testemunhal. Contudo, forçoso ressaltar, que para o exame da 

contemporaneidade não deve ser exigida a prova ano a ano, repito, pela 

dificuldade de coleta de prova no labor rural, sendo que o importante é 

haver prova que leve ao convencimento de continuidade da atividade 

rural, mesmo pela confrontação da prova oral, de onde os documentos 

correspondentes a meados do período que se pretende comprovar, pode 

ser aproveitado para o todo. Tocante ao termo inicial do benefício, este 

será da data do requerimento administrativo, ou seja, 13/01/2017, 

conforme entendimento da jurisprudência atualizada: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. LABOR RURAL. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O termo inicial do 

benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na 

ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve 

ser fixado a partir da citação. 2. Recurso Especial provido. (Superior 

Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.568.343; Proc. 2015/0275357-7; SP; 

Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 05/02/2016) – Grifo 

nosso Assim, de acordo com os pedidos formulados, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício de aposentadoria por idade 

rural, imperiosa se faz a concessão do mesmo. Ante o exposto, nos 

termos do art. 490, do CPC/2015 JULGO PROCEDENTE o pedido para 

conferir a aposentadoria rural por idade ao autor Genario Rosa da Silva e 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes 

termos: a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria rural por idade, 

desde a efetiva entrada do requerimento administrativo (13/01/2017), com 

renda mensal correspondente a um (01) salário mínimo vigente; b) A 

efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de 

aposentadoria rural por idade, desde o requerimento administrativo 

(13/01/2017), até a data da sua efetiva implantação, devendo incidir juros 

de mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), de 0,5% a.m., nos 

termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais 

desde o vencimento de cada parcela; OFICIE-SE ao requerido, 

observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC/MT, requisitando a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de trinta (30) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO 

de condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por força do art. 1288, § 

1º, I a VI da CNGCJ, DECLARO: I) Nome do segurado – Genario Rosa da 

Silva; II)Benefício concedido - Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda 

mensal atual - Renda mensal de um salário mínimo nacional; IV)Data de 

início do benefício – DIB – (13/01/2017); V) Renda mensal inicial – RMI – 

Um salário mínimo nacional; Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000982-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZA DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para resposta 

da Parte Requerida, conforme Citação sob Id 10971088; II) intimar a Parte 

Autora para manifestar-se em termos de prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000573-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELY ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

HELMA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000573-90.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: HELMA ANTONIO e outros Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA Vistos. 1) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) OFICIE-SE o Banco SICREDI 

NORTE MT, agência Alta Floresta/MT, para que informe os valores 

referente ao saldo de crédito em conta corrente/poupança nº 

1.0818.87251-1, agência nº 0100, em nome falecido Valdomiro José 

Antônio (CPF 097.785.869-34), no prazo de 10 (dez) dias. 3) Nos termos 

do artigo 721 do CPC/2015, após a juntada da resposta de que trata item 

“2”, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. 4) Após cumpridos os itens anteriores, façam-me 

os autos CONCLUSOS. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

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

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000414-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CHICALE JUNIOR (AUTOR)

ELAINE APARECIDA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 7 de 756



FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA (RÉU)

IVAHIR RODRIGUES MARQUES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000414-50.2018.8.11.0007 

AUTOR: OSVALDO CHICALE JUNIOR, ELAINE APARECIDA COSTA RÉU: 

IVAHIR RODRIGUES MARQUES JUNIOR, LUIZ FERNANDO MACHADO 

ROSA Vistos. Analisando detidamente os autos, vislumbro a necessidade 

de regularização da representação processual da parte autora, haja vista 

que o instrumento procuratório (ID 11831938) consta apenas o Sr. 

Osvaldo como outorgante, entretanto, a Sra. Eliane não outorgou poderes 

ao subscritor da inicial, resultando assim, em irregularidade. Por essas 

razões, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, regularizando sua representação processual, juntando aos autos 

instrumento procuratório da Sra. Elaine Aparecida Costa, conferindo os 

devidos poderes ao advogado; 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 13 de março de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000601-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000601-58.2018.8.11.0007 

AUTOR: JOSE RIBAMAR DA SILVA RÉU: OI S.A Vistos. 1) RECEBO a 

inicial, em todos os seus termos. 2) Tratando-se de ação que tramita sob o 

PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação 

para o dia 08 de junho de 2018, às 13h00min, a qual deverá ser realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE a parte ré para comparecer à 

audiência supra designada, devidamente acompanhada de seu(sua) 

advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso 

contrário, deverá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 

10), observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) 

CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré tenha 

desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). 3.2) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de citação, que as advertências do § 8º do art. 334 

do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, 

caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 

quinze (15) dias, a contar da data da audiência supra designada 

(CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 

4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à 

audiência supra designada, consignando ser obrigatória a presença de 

ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir. 4.1) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de intimação, que as advertências do § 8º do art. 

334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte autora à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. 5) Havendo autocomposição, façam os autos 

CONCLUSOS para análise acerca de eventual homologação. 6) Caso não 

haja composição, após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a 

vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do 

art. 347 do CPC/2015. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 13 de 

março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR IZAIAS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000379-90.2018.8.11.0007 

AUTOR: WALDEMIR IZAIAS LOPES RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Analisando detidamente os autos, 

vislumbro a necessidade de regularização da representação processual 

da parte autora, haja vista que o instrumento procuratório (ID. 11789593) 

trata-se de procuração particular, no entanto, como aduz o subscritor da 

inicial, o requerente “é idoso, semianalfabeto, possui pouca leitura e 

nenhuma escrita, sabendo apenas desenhar seu nome, sequer concluiu o 

primeiro ano primário” (ID. 11789592 – pág. 03). Nesta senda, tem o TJMT 

seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO 

POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO 

(...) 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. (AI 

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

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

18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos 

do CPC/2015: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a exordial, regularizando sua representação processual, 

juntando aos autos instrumento procuratório público; 2) Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 13 de março de 2018. Tibério de Lucena Batista 

Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000640-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ZORZIN TABORDA (AUTOR)

IRALDO TABORDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000640-55.2018.8.11.0007 

AUTOR: IRALDO TABORDA, LEONICE ZORZIN TABORDA RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

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. 3) Tratando-se 

de um procedimento especial, bem como, visando maior celeridade 
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processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), deixo de designar 

audiência na forma do caput do art. 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. Sendo assim, DEIXO de designar audiência de 

conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, 

caso ambas as partes manifestem interesse em se comporem. 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 eventuais terceiros 

interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do CPC/2015. Consigno que 

deixo de nomear curador especial aos réus e interessados incertos 

citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste sentido 

segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e interessados 

incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados incertos, citados 

por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é feita a nomeação 

ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação do curador 

especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, 

Apelação Cível nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 

(1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, 

Publicação: 06/02/2012). 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, 

para que, no prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual 

interesse na causa (artigo 246, §2º do CPC). 8) Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar se o (a) requerente está exercendo a posse da área 

objeto desta ação. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 13 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126427 Nr: 3261-47.2015.811.0007

 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: Altair Leite da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobelli Comércio de Calçados Ltda-Anita 

Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13589/O, JOYCE BRAGA - OAB:19496/O, Luciano Fontoura 

Baganha - OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacilio Peron - OAB:3684/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de débito e Indenização 

por danos c/c pedido de antecipação de tutela de natureza cautelar 

incidental ajuizada por Altair Leite da Silva contra Tobelli Comércio de 

Calçados LTDA – Anita Calçado, todos devidamente qualificados.

Após o retorno dos autos da Instância Superior, as partes peticionaram 

nos autos informando a realização do acordo, pugnando pela 

homologação e extinção (fls. 135/136).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade da parte entre as partes 

exarada conjuntamente, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes em 

audiência (fls. 135/136), cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente, uma vez que são elas maiores, capazes, 

estão representadas e os direitos em questão são disponíveis.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015.

Custas e honorários advocatícios na forma acordada.

Tendo as partes desistido do prazo recursal, ARQUIVEM-SE 

imediatamente os autos, com as baixas e anotações de estilo. Contudo, 

antes de arquivar os autos, diante dos comprovantes bancários juntados 

pela empresa requerida, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe nos autos a satisfação do seu crédito, consignando 

que o decurso do prazo “in albis” implicará em concordância tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143985 Nr: 5197-73.2016.811.0007

 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: Natalino Caetano Rodrigues

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

Considerando que este Magistrado foi convocado pelo TJMT para 

participar do treinamento para utilização do sistema do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões – BNMP a ser realizado no dia 19/03/2018 na 

Comarca de Cuiabá-MT, REDESIGNO a audiência para o dia 15 de maio de 

2018, às 15h00, mantendo inalteradas as demais determinações 

anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59857 Nr: 4540-15.2008.811.0007

 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: Marcos José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazônia Revendedora de Motos Ltda, 

Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Mauricio Izzo Losco - OAB:148562, Wilber Norio 

Ohara - OAB:8261/MT

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

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

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109611 Nr: 5124-09.2013.811.0007

 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: Inês Colombo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Vieira Eletro-ME (Eletro Forte), Gleydson da 

Silva

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): C Vieira Eletro-me (Eletro 

Forte), CNPJ: 14808905000105, Endereço: lugar incerto e não sabido

Representante (requerido): Gleydson da Silva, Cpf: 66908035204, Rg: 

319.113 SSP MT Filiação:

Finalidade:INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S), nos termos do 

artigo 513, §2º, IV, por edital, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito (fl. 76/76-v), acrescido de custas, se houve
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, 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, IV, por edital, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 76/76-v), 

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.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98258 Nr: 6823-06.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanusa Bragante

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Vanusa Bragante, CNPJ: 

06040199000168, Endereço: lugar incerto e não sabido

Resumo da Inicial:A Fazenda Pública Municipal, através de seu 

Procurador, propôs Ação de Execução Fiscal nos moldes da Lei 6.830/80, 

em desfavor do(s) executado(s) acima qualificado(s), requerendo a 

citação do(a) Executado e seus sócios para que no prazo de 05(cinco) 

d i a s  p a g u e  a  d i v i d a  r e p r e s e n t a d a  p e l a  C D A 

n.7430/2011,7431/2011,7432/2011,7433/2011,7434/2011, nos termos do 

8º da referida lei...

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31085 Nr: 1467-74.2004.811.0007

 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: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM-M(P, LPM, ARdMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Ivan Coser - OAB:5.915-B, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transcorrido mais de 05 (cinco) anos do arquivamento dos autos, com 

fundamento no § 5º do artigo 921 do CPC/15, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual 

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 29423 Nr: 3645-93.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JOSÉ DIEHL, SONIA MARIA GARCIA 

ARANDA DIEHL

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pleito de fls. 294/295, transcorrido mais de 05 (cinco) 

anos do arquivamento dos autos, com fundamento no § 5º do artigo 921 

do CPC/15, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60052 Nr: 4562-73.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL- COMÉRCIO DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por HSBC 

BANK BRASIL S/A. – Banco Multiplo em desfavor de Codopel Comercial 

Dobri de Petróleo Ltda.

Com a inicial foram acostados aos autos os documentos de fls. 13/35.

À fl. 37 foi recebida a inicial, tendo o requerido sido citado à fl. 46.

A petição de fls. 54/55 requereu a desconstituição da personalidade 

jurídica da empresa executada em virtude de ter sido encerrada 

irregularmente.

A decisão de fl. 58/59 indeferiu o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica e determinou ao Sr. Oficial de Justiça que 

esclarecesse quais pessoas foram citadas, em integração à certidão de fl. 

46.

À fl. 60 explanou-se que apenas o Sr. Valdemir José Dobri foi citado, 

tendo sua esposa sido deixada de citar em virtude da informação de que 

estaria em tratamento de saúde em outro município.

 Assim, determinou-se a citação da Sra. Carlote Prediger Dobri.

Após a diligência, lavrou-se a certidão de fl. 76, a qual certifica a citação 

da empresa requerida e da sócia Carlote Prediger Dobri, tendo estes 

deixado de pagar o débito no prazo (fl. 77).

Após diversas diligências com o escopo de penhorar bens do executado, 

à fl. 163 a exequente pugnou pela extinção do feito em razão de sua 

desistência.

Vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Considerando o requerimento de fl. 163, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação.

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

termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela exequente.

Honorários de sucumbência fixados em 20% do valor da dívida (fl. 37) a 

ser pago pelos executados.

 Intime-se a exequente na pessoa dos patronos indicados à fls. 163 e os 

executados por carta.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100424 Nr: 1974-54.2012.811.0007

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 10 de 756



TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADER RANGEL CANDIDO SOCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos Pereira - Comércio de Brinquedos 

Ltda., TNT - Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S/A, Transete 

Express Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Félix da Silva - 

OAB:7507-MT, Eduardo Vital Chaves - OAB:257.874 /SP, Fabrício 

Cardoso da Silveira - OAB:10856-B/MT, JOÃO PAULO FOGAÇA DE 

ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154.384, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 883,12 (oitocentos e oitenta e tres reais 

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

folha 42-44. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 441,56 

(quatrocentos e quarenta e um reais com cinquenta e seis centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 441,56 (quatrocentos e quarenta e 

um reais com cinquenta e seis centavos) para guia de taxa Judiciária.

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 

numero único do processo, o CPF/CNPJ 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. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000221-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR 

ORDEM DO MM. JUIZ TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Dados do Processo: 

Processo: 1000221-35.2018.8.11.0007 Valor causa: R$ 20.000,00 Tipo: 

Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) Autor: LUCIMAR PEREIRA DE SOUZA Réu: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Data de Distribuição da Ação: 30/01/2018 FINALIDADE: 

CITAÇÃO DOS EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS quanto aos 

termos da ação de usucapião abaixo resumida, para apresentar 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 

veracidade dos fatos articulados na inicial. RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de Ação de Usucapião tendente a obter título de propriedade do imóvel 

urbano situado à Quadra RS-10, Lote 5, com área de 360m² (trezentos e 

sessenta metros quadrados), Núcleo Urbano de Carlinda/MT, objeto da 

Matrícula 1.403, Livro 2-G do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Alta Floresta/MT. Despacho/Decisão: Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) 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. 3) 

Tratando-se de um procedimento especial, bem como, visando maior 

celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), designar 

audiência na forma do caput do art. 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. Sendo assim, DEIXO de designar audiência de 

conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, 

caso ambas as partes manifestem interesse em se comporem. 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 eventuais 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, para que, no prazo de 10 dias, 

querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, 

§2º do CPC). 8) Havendo possível interesse jurídico de Unibanco – União 

de Bancos Brasileiros S/A. acerca do imóvel que recai a pretensão 

autoral, defiro o pedido constante na exordial (item “e”) e determino sua 

notificação no endereço apontado na peça, para que, querendo, requeira 

seu ingresso no feito como assistente. 9) Deverá o Oficial de Justiça 

certificar se o (a) requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 31 de janeiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será publicado na forma da Lei. Alta Floresta/MT, 14 de Março 

de 2018. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000301-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000301-96.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ROSIANE DE ASSIS DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: 

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação 

de Divórcio Litigioso ajuizada por Rosiane de Assis da Silva em face de 

Carlos Henrique Vitorazzo de Oliveira, todos devidamente qualificados. Da 

análise dos autos, pretende a parte autora a procedência da ação para 

que seja decretado o divórcio do casal, bem como a partilha de bens e dos 

rendimentos. Pediu ainda, a concessão da gratuidade da justiça alegando 

que a maioria dos bens está em poder do requerido e diante da situação 

de abandono na qual se encontra a autora, no momento ela não dispõe de 

condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e taxas 

processuais, contudo afirma que tão logo seja feita a partilha dos bens se 

compromete a efetuar o pagamento. Alega que durante o matrimônio o 

casal adquiriu um terreno residencial, por meio do financiado feito pela 

Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e 

um mil reais); uma caminhonete marca/modelo VOLKSWAGEN AMAROK, 

de cor branca, modelo/fabricação 2012/2012, placa OBK-4709, de 

titularidade do requerido; um veículo marca/modelo FIAT PALIO FIRE 

ECONOMY, ano fabricação/ano modelo 2010/2011, placa NPO-8045, de 

titularidade da autora; um total de gado de 1472 animais (contabilizado até 

o ano de 2016), pede, ainda a requisição da lista atualizada dos 

semoventes, além dos rendimentos existentes em instituições bancárias. 

No entanto, a requerente atribuiu à causa o valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais). Ocorre que, o artigo 292, inciso VI, do CPC dispõe 

que “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente 

à soma dos valores de todos eles” e no caso dos autos a somatória dos 

bens objetos da partilha não correspondem com o valor dado a causa, 
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pois ultrapassaria o valor dos bens descritos na exordial. Sobre o tema, 

vejamos o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. VALOR DA CAUSA. Tratando-se de 

ação de divórcio consensual onde as partes estipulam a partilha dos bens, 

o valor da causa deve corresponder à estimativa do patrimônio a ser 

partilhado, abatidas as referidas dívidas e acrescido o valor de uma 

anuidade alimentar. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

(Apelação Cível Nº 70058547720, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 05/03/2014)”. 

Grifei. Quanto ao pedido de justiça gratuita, denoto que a parte autora 

declarou não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas 

processuais no momento. Pois bem. O recolhimento das custas 

processuais ao final da demanda, em tese, passa a ser permitido. No 

entanto, não se trata tal hipótese de mera faculdade da parte autora, ou 

seja, de livre escolha, mas sim, de ato excepcional, resguardado aos 

casos previstos na CNGC/MT, mais precisamente em seu artigo 456, 

senão vejamos: “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”. A meu ver, toda presunção legal permite prova 

contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante 

ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser 

assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 

direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos 

deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de 

Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode 

indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à 

parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos 

legais. Para demonstrar um critério objetivo, a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como 

critério pra definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que auferem 

renda familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, nos 

casos em que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de 

necessidade resta debelada, necessitando aquele que requer assistência 

da defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. “Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior.” Por essa razão, 

INTIME-SE, novamente, a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDAR a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, para CORRIGIR o 

valor atribuído à causa, fazendo constar, para tanto, o valor correto da 

partilha de bens, nos termos do artigo 292, inciso IV, do CPC/2015. Em 

relação ao pleito de gratuidade de justiça, INTIME-SE a autora para, em 

igual prazo, juntar aos autos documentos idôneos que comprovam a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 14 de março 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002070-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARROTEIA (AUTOR)

MARIA INES VALVERDE ARROTEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S.A (RÉU)

 

Processo: 1002070-76.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o Advogado da parte autora acerca da decisão de id. 12188253, 

adiante resumida: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 14 de março de 2018. “(...) 

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para, como medida de 

cautela, proibir o banco requerido de alienar o bem imóvel situado no Setor 

Chácaras Oeste, Perimetral Teles Pires, Chácara CO-23, com a matrícula 

n.º 5.283 do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta comarca, sob pena 

de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e da 

responsabilização civil pelos prejuízos decorrentes da venda. Intimem-se 

as partes, com urgência, dada à proximidade do leilão. Aguarde-se a 

realização da solenidade.”

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000020-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DE CAMPOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 12219687, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002099-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TFT EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002099-29.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o advogado da parte autora para providenciar a distribuição da 

carta precatória de ID. 11976908, efetuando o recolhimento das custas e 

eventuais diligências na comarca deprecada, comprovando 

posteriormente nestes autos a distribuição, no prazo de cinco (05) 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, 14 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120246 Nr: 7682-17.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Dionis Aparecido da Silva Suliano

 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, Trata-se de demanda executiva em que o polo ativo reiterou 

pedido para atuação judicial em seu favor, na busca de objetos ou dinheiro 
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penhoráveis. Respeitando entendimentos contrários, tenho que não cabe 

ao judiciário pesquisar frequentemente junto aos órgãos conveniados se a 

parte devedora alterou sua realidade patrimonial, sob pena de acabar 

contraindo o ônus do credor e de perder a imparcialidade. Nesse sentido: 

(...) BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. Consulta ao 

sistema infoseg e restrição no órgão oficial de trânsito. Diligências 

judiciais. Indeferimento. Agravo desprovido. (TJSC; AI 2011.025985-8; 

Palhoça; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Inácio 

Schaefer; Julg. 27/09/2011; DJSC 14/10/2011; Pág. 439). Com tais 

considerações, indefiro o derradeiro pedido e, considerando que não 

foram encontrados bens passíveis em tentativas judiciais anteriores, 

suspendo o processo, devendo o feito aguardar impulso da parte 

interessada, consistente na apresentação de bens passíveis de penhora, 

por até um ano, quando deverá ser observado o que dispõe o provimento 

84/2014 da CGJ/MT. ANTES DE PROCEDER AO ARQUIVAMENTO, 

RETIFIQUE-SE A DISTRIBUÇÃO DESTE FEITO, eis que não se trata de 

processo de conhecimento, mas de execução, adotando-se as 

providências necessárias para baixa junto ao relatório de Metas 2 do CNJ. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 47133 Nr: 6667-91.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Leandro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:17.196/A/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 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão 

adiante transcrita: "Certifico, eu, Oficial de Justiça, ao final assinado, em 

diligencia no endereço do mandado, deixei de proceder a Intimação do 

requerido Sr. AROLDO LEANDRO DE ALMEIDA, do inteiro teor do mandado 

retro, tendo em vista que segundo o Sr. Darci Vezintim, a mais de 05 anos 

não reside no endereço, e não tem informação de seu atual paradeiro.

 Sendo o que havia a certificar. O referido é verdade e dou fé.

Alta Floresta MT, 18 de outubro de 2017.

 DALMIR JANNING

Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 14576 Nr: 92-09.2002.811.0007

 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): Regmar Sereja Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/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, acerca dos 

documentos de fls. 395/398.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 5148 Nr: 113-24.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:4.136-A

 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 10 dias, acerca da penhora 

realizada às fls. 154/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 27902 Nr: 248-26.2004.811.0007

 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): J. A. G. de Oliveira & Cia Ltda, José Aparecido 

de Oliveira, Rozangela Cristina Alves de Oliveira, José Aparecido Alves, 

Roseni Bento de Lima

 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 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 intimação dos executados J. A. G. de Oliveira & Cia. Ltda, 

José Aparecido de Oliveira e Rosangela Cristina Alves de Oliveira, 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 das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 141172 Nr: 3609-31.2016.811.0007

 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: Erondina Borges de Morais

 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, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes 

acerca da perícia agendada para o dia 18/4/2018, às 15h40, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, para, querendo, indicar assistentes técnicos 

em até cinco dias antes do exame.

INTIMO ainda, o advogado da parte autora para que providencie seu 

comparecimento no Hospital Cristo Redentor, na data e hora agendados, 

munido de toda documentação médica que possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118003 Nr: 5951-83.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Moreira Barbosa

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora, acerca da certidão adiante transcrita, bem como no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária, juntando cópia do recolhimento nos autos, para posterior 

distribuição da Carta Precatória de citação na Comarca de Sinop-MT, nos 

termos do Art. 389 da CNGC conforme segue: " Art. 389.

No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do Estado de 

Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site 

www.tjmt.jus.br = emissão de guias online.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109851 Nr: 5380-49.2013.811.0007

 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: Abrahão Lincon da Silva

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

OAB:13241-A/MT, Caroline de Oliveira Florêncio - OAB:OAB/MT 

10467, Eladio Miranda Lima - OAB:86235, Elen Marques Souto - 

OAB:73109, Eurico de Jesus Teles Neto - OAB:OAB/RJ121935

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

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

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

direito, o que após os autos serão encaminhados ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 54939 Nr: 6913-53.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvenice Gomes Sobrinho, Rafael Gomes Sobrinho, 

Renata Gomes Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupim de Caires

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/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, acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 403.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002840-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO JOSE DOS QUATRO 

MARCOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A (ADVOGADO)

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, impugnar as contestações apresentadas.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003548-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002137-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES PORTES (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS HEINEN (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIA HELENA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

AROLDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADMILSON RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA RODRIGUES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se quanto a manifestação ministerial Id 12108373. Devendo, 

para tanto, esclarecer se Ademir Rodrigues de Amorim e Acemil Rodrigues 

de Amorim faleceram deixando descendentes.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002137-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES PORTES (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS HEINEN (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIA HELENA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

AROLDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADMILSON RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA RODRIGUES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se quanto a manifestação ministerial Id 12108373. Devendo, 

para tanto, esclarecer se Ademir Rodrigues de Amorim e Acemil Rodrigues 

de Amorim faleceram deixando descendentes.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001278-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE CARLOS DE LIMA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001278-25.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

inventário de bens deixados por JUDITE CARLOS DE LIMA. Sob o ID 

9229219, o inventariante pugnou pela conversão do inventário em 

arrolamento. A petição sob o ID 11620337 apresentou a relação de 

herdeiros, bem como a descrição do único bem pertencente ao espólio, 

cujo valor não ultrapassa 1.000 salários mínimos, e ainda, plano amigável 

de partilha, resguardando a igualdade entre os herdeiros. Encontram-se 

nos autos os documentos pessoais dos herdeiros e as respectivas 

procurações, tal qual a documentação referente ao imóvel pertencente ao 

espólio. Também são vistas as certidões negativas expedidas pela 
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Fazenda Pública Municipal, Estadual e Nacional, devidamente atualizadas e 

em nome da falecida, sendo desnecessária a comprovante de isenção ou 

recolhimento do ITCD, tendo em vista a previsão contida no art. 664, §4º, 

do CPC. Parecer ministerial favorável à partilha apresentada, pugnando 

pela apresentação pela parte autora de certidão de inexistência de 

testamento, expedida pelo CENSEC (ID 11731755), cumprindo com o 

determinado no art. 665, tendo em vista a presença de incapaz no feito. 

Sob o ID 11905763, carreada certidão de inexistência de testamento em 

nome da autora da herança, expedida pelo CENSEC. Diante do exposto, 

converto a presente em arrolamento comum e JULGO procedente a 

partilha apresentada sob o ID 11620337, relativamente aos bens deixados 

pela falecida JUDITE CARLOS DE LIMA, atribuindo aos herdeiros, seus 

respectivos quinhões hereditários sobre os bens descritos nestes autos, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos 

termos do art. 664 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

EXPEÇAM-SE os respectivos formais de partilha em favor dos herdeiros, e 

após, INTIME-SE o fisco para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão, caso não haja isenção, conforme dispuser a legislação 

tributária. Após, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de estilo. 

Custas processuais suspensas, tendo em vista a gratuidade deferida. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003039-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

IRACEMA MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

MARIA GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARTINS XAVIER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003039-91.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

arrolamento dos bens deixados por JOAQUIM MARTINS XAVIER. Os 

herdeiros e beneficiários são capazes, estão devidamente representados 

e apresentam partilha amigável, pugnando por sua homologação. Há nos 

autos certidões negativas fiscais da União, Estado e Município, e, diante 

da previsão contida no art. 662, do CPC, DEIXO de determinar a 

comprovante de isenção do ITCD. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

partilha apresentada, relativamente aos bens deixados pelo falecido 

JOAQUIM MARTINS XAVIER, atribuindo aos herdeiros, seus respectivos 

quinhões hereditários sobre os bens descritos nestes autos, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 659 

do Código de Processo Civil. INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual da 

sentença ora proferida, para os fins do § 2º do artigo 659 do CPC. 

Transitada em julgado a sentença e cumprida a determinação anterior, 

EXPEÇAM-SE os respectivos formais de partilha em favor dos herdeiros. 

Após, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de estilo. Sem custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 12 de março de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002959-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE KENIA ESTEVAO CRIADO DE MIRANDA (EXECUTADO)

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar-se sobre os embargos à execução Id 

11960270.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000188-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BETANHO OAB - SP20319 (ADVOGADO)

TATIANA BETANHO OAB - SP142955 (ADVOGADO)

CECILIA BETANHO OAB - SP124628 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR ALFREDO DORING FILHO (DEPRECADO)

MARIA MARTA DA SILVA DORING (REQUERIDO)

JOSE LUIZ DORING (REQUERIDO)

LUIZA ANDRADE DA SILVA DORING (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

advogado da parte autora, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento do ato deprecado. A guia para 

pagamento da diligência poderá ser emitido através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner 

“Emissão de Guias Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – 

CGJ. O comprovante de pagamento deverá ser juntado nos autos no 

prazo de 05(cinco) dias. Esclareço, em atendimento ao pedido Id 

11987468, que até esta data, não fora certificado decurso de prazo nesta 

demanda, que esta missiva está tramitando em seu percurso normal, que 

de agora em diante, aguarda resposta deste expediente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 157250 Nr: 4656-06.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição de Souza, Nilton Lopes Diniz, Jose Maria da 

Silva, Valdir Lopes Diniz

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

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

OAB:20.342/MT, Ana Paula Barella - OAB:20.342/O, Lucas Barella - 

OAB:19.537/MT, Wagner Silveira Fagundes - OAB:22.276/O, Wagner 

Silveira Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo os Embargos à Execução, eis que tempestivos cf. certidão de fl. 

41.

Cite-se a parte Embargada, para, querendo, apre¬sentar impugnação, no 

prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130331 Nr: 5327-97.2015.811.0007

 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: C & R Assessoria Contábil S/S Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeito Soares Neto - 

OAB:MT/10861-A

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do atual CPC para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incidente 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada cártula 

(23/06/2011 e 23/07/2011) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, desde sua apresentação para pagamento. Em razão da 

sucumbência, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas 
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processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado do débito, observado o disposto no artigo 98, §§ 

2º e 3º do CPC, eis que concedo ao requerido os benefícios da Gratuidade 

de Justiça.Intimem-se.Certificado o transito em julgado, caso não seja 

requerido o procedimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140216 Nr: 3057-66.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Benjamim da Silva, Helena Benedita 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:56.918

 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 pelos Embargantes, de forma global, nos empréstimos 

concedidos à Joaquim Rodrigues da Silva; Ari Ternutti; Antonio José Bispo; 

João Batista da Fonseca; João Vitor de Oliveira; Luiz Maslawski e 

respectivos cônjuges 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 os Embargantes 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140380 Nr: 3158-06.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Fonseca

 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 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 Vivaldo José dos Santos (devedor principal) e de forma global 

nos empréstimos concedidos à Joaquim Rodrigues da Silva; Ari Ternutti; 

Antonio José Bispo; Zenaldo José dos Santos; José Benjamim da Silva; 

João Vitor de Oliveira; Luiz Maslawski e respectivos cônjuges 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 e, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128207 Nr: 4185-58.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo José dos Santos, Neide Lopes dos 

Reis dos Santos, Antonio José Bispo, João Vitor de Oliveira, Maria 

Augusta de Oliveira, Maria de Jesus Soares Lima Bispo, Luiz Maslawski, 

Marlene Silveira de Aguiar Maslawski, José Benjamin da Silva, Zenaldo 

José dos Santos, Natalina Loes dos Reis, Ari Tenutti, Ines Carine Tenutti, 

Helena Benedita da Silva, Joaquim Rodrigues da Silva, João Batista da 

Fonseca, Maria do Socorro da Fonseca, João Helio Avancini

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

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão processual, 

intime-se o banco exequente para manifestação quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sua 

extinção. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 151115 Nr: 7157-64.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazônia Comércio de Equipamentos Contra Incêndio 

Ltda - ME, Adilson Pereira da Silva, Viviane Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 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.: 37662 Nr: 3229-91.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAI - Assistencia Integrada S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mogno S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Regina Siqueira Loureiro 

Oliveira - OAB:MT 7149-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fls. 300/301, determino a avaliação do imóvel 

penhorado (certidão da matrícula às fls. 267/270).

Expeça-se, pois, a pertinente Carta Precatória à Comarca de Paranaíta 

para tal finalidade, devendo a exequente ser intimada para comprovar nos 

autos sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após a realização da avaliação do imóvel, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo a parte 

executada na pessoa do curador especial a si nomeado, ocasião em que 

também deverá se manifestar sobre a memoria atualizada do débito 

apresentada à fl. 300.

Realizados tais atos processuais, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140254 Nr: 3077-57.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Lopes dos Reis dos Santos, Zenaldo José dos 

Santos

 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 PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar a nulidade da 

fiança prestada pelos Embargantes, de forma global, nos empréstimos 
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concedidos à Joaquim Rodrigues da Silva; Ari Ternutti; Antonio José Bispo; 

João Batista da Fonseca; João Vitor de Oliveira; Luiz Maslawski e 

respectivos cônjuges 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 os Embargantes 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113938 Nr: 2712-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição de Souza, Nilton Lopes Diniz, 

Percilio Cezário, Jose Maria da Silva, Valdir Lopes Diniz

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

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

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

OAB:20.342/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT, Wagner Silveira Fagundes - OAB:22276/O

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101346 Nr: 2960-08.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Henchen, Leonir Henchen

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BETO ROSSI - 

OAB:14735

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Incabível a condenação da 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios nesse feito executivo.Tendo em vista a existência de 

deposito em Juízo (fl. 24), intime-se pessoalmente a executada para 

apresentar seus dados pessoais e bancários, visando à liberação de 

Alvará Judicial em seu favor.Certificado o transito em julgado e liberado o 

pertinente Alvará Judicial, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8856 Nr: 3870-55.2000.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Adolfo de Freitas, Marisa Helena Carvalho 

de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disfril Comercio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004, Humberto Nonato dos Santos - OAB:3286-A, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a inércia da parte credora no cumprimento do ato que lhe 

incumbe (conforme certidão de fl. 825), determino sua intimação pessoal 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o recolhimento da diligencia 

do sr. Oficial de Justiça, para que seja possível o cumprimento da 

determinação de fl. 810, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

Cumpra-se.

Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47799 Nr: 7262-90.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustério José Nogueira, Jair José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassiana Abud Chaud - 

OAB:9377/MT

 Vistos.

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

manifeste acerca da certidão de fl. 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 155071 Nr: 3584-81.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir Henchen

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

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

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Incabível a condenação da 

embargante ao pagamento das custas processuais, vez que isenta, pelo 

que a condeno ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Tendo em vista a existência 

de deposito em Juízo (fl. 24), intime-se pessoalmente a executada para 

apresentar seus dados pessoais e bancários, visando à liberação de 

Alvará Judicial em seu favor.Certificado o transito em julgado, translade-se 

cópia aos autos executivos e, caso não haja o requerimento de execução 

contra a Fazenda Pública quanto à verba honorária no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57859 Nr: 2421-81.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zamir José Mendes, Miguel Antonio Mendes, Eliana 

Regina Cecconello Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.(...) ISTO POSTO, intime-se a parte Embargante, na pessoa de seu 

causídico, para que deposite em Juízo o valor dos honorários periciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência tácita da realização da 

prova pericial.Caso decorra in albis o prazo para o depósito da verba 

honorária, vistas às partes para manifestação sobre o prosseguimento do 

feito e conclusos.Realizado o depósito pericial, intime-se a empresa Real 

Brasil Consultoria Ltda para que designe data para o início dos trabalhos 

p e r i c i a i s  ( i n t i m a n d o - s e  a s  p a r t e s  p a r a  o  s e u 

acompanhamento).Intimem-se.Determino o cadastramento dos atuais 

causídicos do banco Embargado junto ao Sistema Apolo e à capa dos 

autos (fl. 366).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134047 Nr: 7309-49.2015.811.0007

 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: Zulmira Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renildo Bernardo da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

celebrado à fl.64, uma vez que as partes compuseram amigavelmente e, 

SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o integral 

cumprimento do débito.

AGUARDE-SE o prazo solicitado pelas partes, qual seja 20/04/2018. Após, 

INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, informar se a 

parte executada cumpriu o acordo.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139759 Nr: 2812-55.2016.811.0007

 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: LLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelita Balbinot - 

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

OAB:18077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. Decido. Como se sabe, é dever da parte manter seu 

endereço atualizado nos autos, e a parte autora deixou de fornecer seu 

novo endereço. Por outro lado, determina o art. 274, parágrafo único, do 

CPC, que as intimações dirigidas no endereço declinado na inicial 

presumem-se válidas. Vejamos: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro 

modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes 

legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, 

se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de 

secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas 

ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.” Assim, tendo em vista que a parte autora passou a residir em 

outro endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade 

de sua intimação para dar o devido andamento no feito no antigo 

endereço, resta caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a 

extinção do feito. Ademais, fora intimada na pessoa de sua patrona e 

quedou-se inerte. Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e despesas processuais. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47013 Nr: 6508-51.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeseik Laminados da Amazônia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:MT 6315, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

1) Tendo em vista que no mandado citatório constou apenas a pessoa 

jurídica e não o sócio (fl. 185), bem como considerando-se os Princípios 

norteadores da defesa do meio ambiente, recebo o pleito de fls. 371/375 

como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e, 

SUSPENDO a presente ação até resolução do referido incidente, nos 

termos do art. 134, § 3º, do CPC.

2) CITEM-SE os sócios da pessoa jurídica, indicados à fl. 375 e com 

endereço à fl. 376 para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se e 

requererem as provas cabíveis (art. 135, do CPC).

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

instruí-lo com cópias de fls. 278/279, 353/356, 357 e cópia da presente 

decisão para as anotações devidas (art. 134, § 1º, do CPC).

4) Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98502 Nr: 7006-74.2011.811.0007

 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: Heuber José Cielecki

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (...) ISTO POSTO, ACOLHO a presente Exceção de 

Pré-executividade, declarando devido o valor total de R$ 56.466,93 

(cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais com noventa e 

três centavos).Inexistente a condenação da excepta /exequente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nessa via 

eleita. Certificada a preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente 

para que apresente os seus dados bancários e os de seu patrono c/c 

contrato de honorários, para o deposito judicial do valor objeto da presente 

execução.Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da 

Procuradoria acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o 

fez, através da presente impugnação.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111360 Nr: 6998-29.2013.811.0007

 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): Elivanda Maria da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT, Carlos Henrique F. Magalhães - OAB:17.567/MT, Cátia 

Maria da Silva - OAB:16.086-E, Dilceia Da Silva Sales - OAB:15.014-E, 

Fabiana Severina da Silva - OAB:12.747, Flavia Rosa Nicanor de 

Souza - OAB:13889/MT, Giulliani Lis Curvo da Silva - OAB:14665-E, 

Janaina Cristina de Avila Costa - OAB:15.112-E, Janaina Graziella 

Bevilacqua - OAB:14.593-E, Jéssica Edwirges Nogueira Ribeiro - 

OAB:18.441, João Manoel Antonio London da Silva - OAB:16.101-E, 

Julia Fernanda Santos de Carvalho - OAB:16.153-E, Luiz Henrique 

Reis da Silva - OAB:15.772-E, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Michelly 

Dias Massoni - OAB:15.458, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT, 

Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 79.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

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

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

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

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

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

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

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

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

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

pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar 
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acerca da existência de 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.: 107522 Nr: 2900-98.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Mendes e Cia Ltda. - ME, Silvana Mendes

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a busca de ativos financeiros de propriedade da parte executada, 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

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 as 

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.

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, certifique-se e 

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

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Caso reste infrutífera, DEFIRO com fulcro no art. 782, §3° do CPC, desde já 

a inclusão do nome da parte executada no rol de inadimplentes, devendo a 

secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de Alta Floresta-MT com os 

dados cadastrais necessários para sua inclusão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141348 Nr: 3717-60.2016.811.0007

 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: FCP, Marivalda Carvalho Trindade

 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, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A

 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 das custas e despesas 

processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a 

exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 

do CPC/2015.Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141483 Nr: 3788-62.2016.811.0007

 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: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Batista Medina

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ESCOLA PESBITERIANA DE 

ALTA FLORESTA em face de CELSO BATISTA MEDINA.

Entre um ato e outro as partes peticionaram conjuntamente informando que 

compuseram amigavelmente à fl. 56.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença homologatória.

 É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, anexado junto à fl. 56, 

para que produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

HOMOLOGO o prazo de desistência recursal.

Condeno a parte executada ao pagamento em eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Inexiste pactuação expressa sobre os honorários advocatícios, cada 

parte arcará com os honorários de seus procuradores.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69989 Nr: 2961-61.2010.811.0007

 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: RSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdLCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tassiana Abud Chaud - 

OAB:9377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104959 Nr: 149-41.2013.811.0007

 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): Jairo das Neves Pereira

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

OAB:12113-O/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 Procurador da 

parte REQUERENTE para manifestar acerca da certidão de decurso de 

prazo, em 05 (cinco) dias.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-03.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de abril 

de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de abril 

de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MF TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de abril 

de 2018, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de abril 

de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIDALVA BEZERRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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 11 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIDALVA BEZERRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de abril 

de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de abril 

de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001732-05.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELIAS BORGES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO 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 9615369, 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 meio de áudio digital, o qual 

demonstra a contratação, ID n.º 9512919, 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 
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contrato de serviços telefônicos, ID n.º 9512919. 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 telefônicos. 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. 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: 1003049-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ACOSTA ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003049-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIANO ACOSTA ORTEGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Incompetência em 

razão da necessidade de produção de prova técnica: A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II - Mérito Narra 

a parte autora que é consumidor da reclamada na Unidade Consumidora 

de n.º 6/1065968-8 e que no dia 12/05/2017 houve um a pagão de energia 

em razão de queda das chaves de segurança responsáveis por transmitir 

a energia da rede geral para as redes particulares. Afirma que entrou em 

contato com a empresa reclamada que informou que o problema seria 

resolvido em até sete horas e que no entanto fora resolvido apenas no dia 

14/05/2017, dois dias após o ocorrido. Para corroborar tais alegações 

trouxe aos autos diversos protocolos de atendimento. Em sua defesa 

limitou a empresa rá em argumentar que que não houve falhas na 

prestação de seu serviço sem nada trazer aos autos que comprovasse a 

suas alegações. Por se tratar de relação de consumo, deveria a requerida 

ter produzido prova no sentido de corroborar as alegações expendidas na 

peça de defesa. No presente caso, 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. Da 

análise dos documentos trazidos aos autos pode se concluir que o 

reclamante entrou em contato por diversas vezes com a reclamada a fim 

de repara o problema e ainda, que mesmo sendo de propriedade da 

reclamada o material proveniente dos protocolos juntados, esta nada 

trouxe aos autos. A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é 

embasada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens 

e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da comprovação de culpa. A parte autora 

desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I 

do NCPC e a reclamada não comprovou fato extintivo ou modificativo do 

direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas relações de 

consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), os 

prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na prestação do serviço pela parte 

ré, uma vez que em razão de problemas na rede de alta tensão de sua 

responsabilidade foram causados diversos danos ao autor. Inegável, a 

necessidade do pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo 

reclamante advindo dos dissabores e prejuízos sofridos. Em casos como 

este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da 

comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência 

de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do 

autor. Estando demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de 

causalidade entre ambos, a parte autora prescinde especificar o seu 

prejuízo monetário, em se tratando de danos morais. E, no que diz respeito 

ao seu quantum, firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na 

jurisprudência, que este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio 

do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – 

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) CONDENAR a ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 
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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, 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: 1000443-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ROSA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de abril 

de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA NUNES PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de abril 

de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE LINS INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de abril 

de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de abril 

de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002756-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ACORDI SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N R TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de abril 

de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000497-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL PERALTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000497-66.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE MANOEL PERALTA DE 

SOUZA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

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

A parte autora informa no pedido inicial que reside no município de Nova 

Bandeirantes, Comarca de Nova Monte Verde/MT. Assim, com fulcro no 

artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser reconhecida a 

incompetência territorial, pois o autor afirmou que não reside nesta 

comarca de Alta Floresta/MT e não estão presentes as demais causas 

elencadas no artigo supra mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 4°, incisos I, II 

e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a remessa dos autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intime-se. 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: 1002728-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 

de abril de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 
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de abril de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000746-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000746-85.2016.8.11.0007 RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA MARCELA FERREIRA DA SILVA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da 

CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do exequente para manifestação nos presentes autos acerca 

da certidão negativa ID 12223345 e 12223380, bem como para indicar o 

atual endereço da executada, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 14 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106769 Nr: 2091-11.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelcy Antonio Urio

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls.148/149), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários sucumbenciais e 

contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual de 40% 

do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores serem 

depositados na conta indicada à fl.151.

Ademais, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto ao 

valor principal (fl.148), devendo ser depositado na conta apresentada à 

fl.151.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116038 Nr: 4296-76.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Lucia Joaquim dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls.117/118), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários sucumbenciais e 

contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual de 40% 

do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores serem 

depositados na conta indicada à fl.120.

Ademais, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto ao 

valor principal (fl.120), devendo ser depositado na conta apresentada à 

fl.120.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115617 Nr: 3922-60.2014.811.0007

 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: PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA REGIONAL BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SOUSA LOPES - 

OAB:14910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Ricardo Gois Teixeira - 

OAB:154.338-SP

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 238, cientifique-se a Parte Ré acerca do retorno 

dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, após, nada sendo requerido, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 
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necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103304 Nr: 5018-81.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINTEP-MT Sindicato dos Trabalhadores do 

Ensino Público de Mato Grosso

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ignêz Maria Mendes 

Linhares - OAB:4979/MT

 Vistos.

Chamo o feito a ordem e torno sem efeito o despacho de fl.154, visto que 

trata-se de cumprimento de sentença em favor do Município de Alta 

Floresta e não contra o mesmo.

Assim, como trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Intime-se a parte executada (Sintep-MT Sindicato dos Trabalhadores de 

ensino Público de Mato Grosso) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

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

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65468 Nr: 5119-26.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aarão Lincoln Sicuto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Diante da informação de fl. 164, INTIME-SE a Exequente, por meio de seu 

Patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê o regular 

prosseguimento no feito, apresentando o cálculo atualizado do débito, bem 

como indicando bens à penhora, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90387 Nr: 4744-88.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Picolli Filho ME

 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, Diogenes Miguel 

Jorge Filho - OAB:182.323-SP, MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656-MT

 Vistos.Trata-se de pedido de desbloqueio de valor constrito pelo Sistema 

Bacen Jud (fls.88/89), referente a conta bancária do Executado, visto que 

foi realizado o parcelamento da dívida, conforme se comprova pelos 

documentos de fls.91/93.Novamente, às fls.96/97 c/c fls.98/100, a parte 

executada interpôs pedido de suspensão da execução e desbloqueio de 

valores em conta corrente, tendo em vista que realizou o parcelamento do 

crédito.Intimada, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso manifestou 

no sentido da impossibilidade da liberação da garantia, bem como requereu 

a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (fl.103).É o 

Relatório.DECIDO.Analisando os autos, verifico que os pedidos de 

desbloqueios do valor constrito pelo Sistema Bacen Jud às fls.86/86-v, 

não merecem prosperar, tendo em vista que, a adesão da parte 

devedora/executada ao parcelamento previsto na Lei 10.433/2016 em 

momento posterior a efetivação do bloqueio judicial.O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que o parcelamento do débito fiscal não 

tem o condão de desconstruir a garantia dada em juízo quando esta 

ocorreu em momento anterior ao pedido de parcelamento. Assim, o valor 

bloqueado (R$9.014,05), deverá permanecer nos autos, para garantir o 

parcelamento da dívida na hipótese de inadimplência, eis que já transferido 

para conta judicial.Por fim, DEFIRO o pedido de suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias, conforme requerido à fl.103.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63758 Nr: 2943-74.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: José Cordeiro Filho

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

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

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

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

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

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que foi noticiado o falecimento da parte 

autora no curso do processo e que foi solicitada a habilitação de um dos 

herdeiros da mencionada parte, sendo juntados os documentos de 

fls.183/190, nos termos do artigo 687, do Novo Código de Processo Civil e 

do artigo 112 da Lei nº 8.213/91.

Entendo que o pedido em epígrafe deve ser deferido, considerando que 

não há litigiosidade quanto ao pedido de habilitação.

Assim, considerando que no presente feito não há litigiosidade, tendo a 

herdeira da parte requerente pugnado pela habilitação, defiro o pedido 

formulado à fl. 182.

 Por fim, em razão do art. 690 do NCPC, determino a citação da parte 

Requerida, por carga, remessa ou meio eletrônico, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste sobre a habilitação da herdeira ora pleiteada.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9411 Nr: 2559-29.2000.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Fausto Andrelevicius

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

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

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação de fls.214/215 e documentos de fls.217, DEFIRO o 

pedido de compensação/abatimento do valor a ser recebido a título de 

honorários advocatícios (R$1.085,94), de acordo com o artigo 100, §9º da 

CF, tendo em vista que o advogado Dr. André Juliano Peres Peres, 

comprovadamente possui débitos com a Administração Pública Municipal.

Assim, não há que se falar em expedição de RPV para o pagamento dos 

honorários advocatícios, pois tal valor deverá sem compensado à título de 

abatimento de dívida tributária.

Por fim, aguarde-se o cumprimento do precatório expedido.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69717 Nr: 2688-82.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Ferreira Serafim

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

juntado aos autos o valor do RPV (fl.119), para pagamento do débitos 

objeto de cobrança dos honorários sucumbenciais.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento da quantia depositada (honorários sucumbenciais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais, devendo referido valor ser depositado na 

conta indicada à fl.120.

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 principal a ser 

expedido via Precatório.

 Com o depósito do valor do precatório, voltem-me conclusos para a 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68614 Nr: 1579-33.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ribeiro da Silva, Maria do Socorro Alves Silva

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120478 Nr: 7864-03.2014.811.0007

 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: Vanderlei de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derli Bisol, Judi Hartman Bisol

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl.70, visto que a parte Autora quedou-se inerte 

quanto a determinação de fl.65, não trazendo aos autos nenhum 

comprovante de que realizou a tentativa de localização da parte requerida.

Assim, 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.: 103925 Nr: 5677-90.2012.811.0007

 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): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido formulado pelo exequente (fl. 116), a fim de que este 

Juízo diligencie com o escopo de obter informações sobre o atual 

endereço do devedor, eis que trata-se de diligência que compete à parte e 

não ao Estado-Juiz, principalmente porque o credor não comprovou que 

esgotou todos os meio para obter informação sobre o endereço da Parte 

Requerida.

Neste sentido segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.” (TJMT, AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

25/11/2014)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. - De acordo com 

tranqüila jurisprudência, o juiz não pode substituir o autor no dever de 

diligenciar junto aos órgãos em que se pretende obter informações 

referentes a localização do réu. O deferimento da diligência impõe-se 

desde que tenham sido esgotados os meios à sua disposição. " (Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal - Agravo de Instrumento n. 20020020009217 

- Acórdão: 156958 - Data: 03/06/2002 - Relator: Haydevalda Sampaio - 

Publicação: Diário da Justiça do DF: 14/08/2002 Pág: 58 - CD ROM JUIS n. 

40, 2o trimestre de 2005.)

Assim, intime-se o Autor 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 11892 Nr: 625-02.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William José Lima, Wilson Clever Lima - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.184, intime-se a parte Requerida para que informe a 

localização do caminhão penhorado via sistema Renajud à fl.176.

Após, proceda-se a avaliação do bem, devendo as diligências serem 

pagas pela parte Autora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4409 Nr: 88-45.1997.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Lemos, Narciso Francisco 

Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 280 e DETERMINO a expedição de certidão do termo 

de penhora nos próprios autos, constituindo-se o executado depositário 

fiel do bem, nos moldes do artigo 845 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto 

de penhora e a intimação dos executados e cônjuge, se casada for, art. 

835, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula do imóvel, 

às expensas do exequente.

Para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora do bem imóvel 

ao exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113482 Nr: 2009-43.2014.811.0007

 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): Custodio & Cia Ltda ME, Leopoldo Luiz 

Custódio

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 90, DETERMINO a realização da 

remoção e avaliação do bem descrito à fl. 86, por termo nos autos.

 Esclareço que as diligências para a realização da referida avaliação e 

remoção, serão por conta da parte exequente.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora. No 

mesmo ato, proceda-se a intimação da cônjuge do executado, no mesmo 

endereço do executado, nos termos do artigo 842 do CPC.

Havendo requerimento, deverá constar do mandado ou carta também a 

ordem de apreensão e remoção do bem. Nesta última hipótese, caberá à 

parte exequente entrar em contato diretamente com o Oficial de Justiça 

para concreti¬zação do ato.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127711 Nr: 3924-93.2015.811.0007

 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: Marcelo Soares Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semp Toshiba s. a., Extraluz Moveis e 

Eletrodomêsticos Ltda-EPP

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT, Patricia Hackbarth - OAB:20485/O, Renato de Britto 

Gonçalves - OAB:144.508-SP

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO SOARES 

ROSA contra a sentença de fls. 120/124.

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que não houve o 

arbitramento de honorários advocatícios em relação à corré SEMP 

TOSHIBA S/A em favor da DPE.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada padece da 

alegada omissão, pelos motivos que passo a expor.

O acordo celebrado às fls. 104/105 de fato faz menção de que eventuais 

custas e honorários seriam analisados ao final do processo, todavia, na 

sentença de fls. 120/124, diante da improcedência da ação, não houve 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista ser 

a parte autora beneficiária da justiça gratuita, deixando-se, por outro lado, 

de analisar acerca de eventuais custas e honorários decorrentes do 

acordo de fls. 104/105.

Logo, tendo em vista que o acordo celebrado entre a SEMP TOSHIBA S. A. 

e a Parte Autora (Marcelo Soares Rosa) não faz qualquer menção acerca 

do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, bem 

como não houve qualquer manifestação acerca desse ponto na sentença 

posteriormente proferida.

JULGO PROCEDENTES os presentes Aclaratórios, fazendo-se constar na 

sentença embargada (fls 120/124) que: Em relação ao acordo firmando às 

fls. 104/105, CONDENO a corré SEMP TOSHIBA S. A. e a Parte Autora 

(Marcelo Soares Rosa) ao pagamento de custas processuais pro rata. 

Consigno que em relação à Parte Autora SUSPENDO a exigibilidade das 

custas pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante o art. 12 da Lei n. 

1.060/50, anotando-se na margem da distribuição o valor devido à título de 

custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, INSENTO-OS por ser a Parte Autora 

beneficiária da Justiça Gratuita e por não haver qualquer menção acerca 

pagamento dos mesmos no acordo celebrado.

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102117 Nr: 3969-05.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana, Maria de Lourdes 

Alves Santana, Josaias Vieira de Santana, Teresinha Teles de Santana

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

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl.114, proceda-se a intimação da parte 

Autora para que, no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias, efetue o 

depósito da diligência do oficial de justiça, conforme já determinado às 

fls.104, 111, 113 e 116, sob pena de extinção do feito.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113276 Nr: 1819-80.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rode

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

 Vistos.

Dê-se vistas dos autos as partes acerca do trânsito em julgado da 

decisão monocrática de fls.55/57 para, manifestarem no feito.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1140 Nr: 166-39.1997.811.0007

 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: DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdO-E, TTdO, MFdO, SdOJ, CAdO

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Campos Dias Payão 

- OAB:96.057-SP

 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 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 Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67483 Nr: 455-15.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lazaro Jose Gomes Junior - 

OAB:MT/8194 - A

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 98, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 30839 Nr: 1380-21.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva Antunes, Maria das Dores 

Silva, Rosa Hatori da Silva, Maria Aparecida Silva, Marines Hatori da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fernandes da Silva, Antonia 

Rodrigues da Silva, José Carlos Emídio, Joelma da Silva

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante da informação de fl.319, 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.: 120798 Nr: 8086-68.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Declaudio Luiz da Silva

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 61, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143494 Nr: 4881-60.2016.811.0007

 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: Norminha Rosa de Arruda da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo demandado.Não há que 

se falar em ausência de interesse de agir porque a vítima do acidente, ora 

autora, não é obrigada a exaurir a estância administrativa pra buscar a 

tutela jurisdicional, uma vez que o acesso ao Poder Judiciário é direito 

fundamental do individuo, em consonância com o preceituado no art. 5º da 

Constituição Federal. Desse modo, não há como acolher a preliminar de 

carência da ação por ausência de interesse processual, haja vista a plena 

demonstração do binômio necessidade/utilidade da parte autora para a 

presente demanda.Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, 

não havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO.Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 27 de 756



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.: 90232 Nr: 4589-85.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecidos Amazonia LTDA

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o 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.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122446 Nr: 855-53.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKK

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

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

OAB:14430-A/MT, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:53553, 

Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra a Escrivania a determinação de fl. 61, por outro lado, acerca do 

pedido de fl. 62, INTIMEM-SE os demais herdeiros para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127237 Nr: 3678-97.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Oniversitário Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivar Francisco Gomes e Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO GOMES TRUIZ - 

OAB:59382

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

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos.

Trata-se de “Ação Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por SÉRGIO 

ONIVERSITÁRIO GOMES em desfavor de Edivar Francisco Gomes e Cia 

Ltda-me.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.64/65), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls.64-v/65), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais serão pagas pela parte Autora e honorários 

advocatícios cada parte arcará com o valor de seu causídico, em 

conformidade com o acordo celebrado.

Quanto ao pedido de devolução das cártulas de cheques de nº21082, 

210785, 210784 e 210785 (fl.64), indefiro, visto que já foi proferida 

sentença reconhecendo a prescrição das referidas cártulas de cheque à 

fl.56-v.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99525 Nr: 1009-76.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arilton Faustino de Aquino - 

OAB:4589-B/MT

 Vistos.

Diante do pedido de fls.77/78, DETERMINO A SUSPENSÃO DA PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL até o julgamento do Recurso de Apelação 

nº163155/2015 (CNJ nº0000529-04.2011.8.11.0082), visto que nos autos 

administrativos houve sentença que declarou a nulidade do Auto de 

Infração nº43893, em que houve a interposição do mencionado recurso de 

apelação.

 Esclareço que a suspensão do presente processo de permanecer pelo 

prazo máximo de 01 (um) ano, de acordo com o artigo 313, V, “a” e §4º do 

CPC, após decorrido tal prazo, intime-se a parte exequente para em 05 

(cinco) dias dar andamento ao feito.

Por fim, defiro a inclusão do patrono do executado na capa dos autos e no 

sistema apolo, conforme requerido à fl.77-verso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132898 Nr: 6733-56.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Oliveira de Carvalho

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

DPVAT S/A

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Seguradora Lider - 

Dpvat, contra decisão proferida às fls.159/161.

Alega que há omissões na decisão embargada, eis que o Autor 

condenado em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 10%, mais 

honorários de 10%, foi dispensado do pagamento das exigibilidades, sob o 

fundamento de que o embargado é beneficiário da justiça gratuita.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, recebo os presentes embargos de declaração, eis 

que tempestivo, bem como ACOLHO-O.

Inicialmente, esclareço que, conforme se verifica às fls. 159/161, o 

Embargado foi condenado em litigância de má-fé ao pagamento de multa 

de 10%, mais honorários de 10%. Todavia, tal cobrança foi suspensa por 

ser o Embargado beneficiário da justiça gratuita.

 Assim, de acordo com o que preceitua o artigo 98, §4º do CPC a 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário/embargado 

pagar, ao final, a multa processual que lhe foi imposta.
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Portanto, mantenho a condenação do Embargado ao pagamento da multa 

em 10% sobre o valor atualizado da causa.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Aclaratórios e condeno 

o Embargado ao pagamento da multa em 10% do valor atualizado da 

causa.

 No mais, cumpra-se a sentença de fl.s159/161.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68468 Nr: 1435-59.2010.811.0007

 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): Sandra Biazus Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 147 e DETERMINO que todas as intimações e 

publicações sejam realizadas em nome da Patrona Louise Rainer Pereira 

Gionédis (OAB/MT 16.691/A).

 Por outro lado, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dê prosseguimento ao feito, nos termos da determinação de fl. 145.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107516 Nr: 2894-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdIL-M, JSP, MdRFS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o 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.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 3661-95.2014.811.0007

 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): J. B. Barros Me - Mercado Popular, Janaína 

Bruno Barros

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o 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.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 16638 Nr: 1760-15.2002.811.0007

 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: MCMrsf, JVMBrpsm, ACCdSB-rpsm

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eugenio de Lima Braga - 

OAB:21503/PR, Fabrício Cardoso da Silveira - OAB:10856-B/MT, 

Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Lucineide Parreira Fraga 

- OAB:20.315-O / MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Wagner 

Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 248, INTIME-SE pessoalmente a Inventariante, 

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, haverá a sua remoção do cargo de inventariante e 

consequente nomeação de outro herdeiro.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113391 Nr: 1926-27.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 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.

Trata-se de “Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial” ajuizada por 

BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de RODRIGO DOS SANTOS.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.116/118), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls.116/118), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 As custas processuais serão pagas pela parte Executada.

O executado arcará ainda com os honorários advocatícios, no importe de 

R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), à vista mediante depósito 

judicial, em conformidade com o acordo celebrado. Sendo assim, o valor 

mencionado deve ser depositado em favor do antigo patrono da causa 

(Renato Chagas Correa da Silva – OAB/MT 8.184-A), no patamar de 60%, 

visto que patrocinou praticamente toda a causa, só não participando do 

acordo entabulado entre as partes, já o Advogado signatário, sócio do 

escritório Ernesto Borges Advogados, deve ficar com 40% do valor dos 

honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127557 Nr: 3848-69.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Farias Rosa, Santa da Silva 

Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial” ajuizada por 
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BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de SANTA DA SILVA FARIA.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.102/104), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls.102/104), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 As custas processuais e os honorários advocatícios, serão pagos em 

conformidade com o acordo celebrado.

 Por fim, expeça-se ofício ao CRI local para que proceda a baixa da 

penhora sob o imóvel objeto da garantia descrito à fl.104, sendo que 

eventuais custas e diligências, deverão ser pagas pela parte exequente.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1979 Nr: 39-04.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do laudo de avaliação de 

fls. 203/207, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110719 Nr: 6309-82.2013.811.0007

 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): Genésio Alves de Andrade

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor Boa Nova, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

"emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de penhora.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5948 Nr: 30-13.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda, 

Romero Molina Trindade, Benedita I. C. M. Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 272, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103930 Nr: 5682-15.2012.811.0007

 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): Waldenir Augusto Cecon, Waldenir Augusto 

Cecon - Me, Zamir José Mendes

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

OAB:12113-O/MT

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

OAB:14430-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do ofício de fl. 178 oriundo 

do Banco Bradesco, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 94172 Nr: 2397-48.2011.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres

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

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

OAB:16889-B

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição e 

documentos de fls. 96/99 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.: 137888 Nr: 1832-11.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHAT, Celma de Freitas Angoti Tristão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413/MT

 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 petição e 

documentos de fls. 150/152, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71055 Nr: 4026-91.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Antonio Elias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 apresentar nos autos os dados bancários do requerente, 

afim de possibilitar a liberação do valor das parcelas atrasadas do 

benefício previdenciário devidos ao mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 92301 Nr: 6086-37.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semp Toshiba S. A.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Renato de Britto Gonçalves - OAB:144.508-SP

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do executado 

acerca da decisão de fl. 35, bem como para manifestação nos presentes 

autos requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108811 Nr: 4268-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 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: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição e 

documentos de fls. 188/191 no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194718 Nr: 351-56.2015.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, Maria Orozina Mota, Elza Borges Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Godinho Ribeiro - 

OAB:229.066-SP, Nayara Andréa Peu da Silva - OAB:MT 8.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 59.Diante do Exposto, em respeito aos Princípios da Segurança Jurídica, 

Unitariedade ou Unicidade da Matrícula, Continuidade e Prioridade dos 

Registros Públicos, DETERMINO o BLOQUEIO das Matrículas nº 33.499, nº 

38.890 e nº 40.419 – SRI de Barra do Garças/MT, o que faço a fim de se 

evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o 

senhor Registrador que não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo 

mediante autorização pelo Juízo Cível competente.60.DETERMINO que seja 

averbado na transcrição nº 5.346, a transferência da totalidade do imóvel 

para o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do 

Araguaia, em data de 04 de maio de 1983, com a abertura da matrícula nº 

948 – Livro 02 Registro Geral, daquela serventia. 61.OFICIE-SE ao Cartório 

do 1º Ofício de Barra do Garças encaminhando-se cópia desta Decisão, 

bem como restituindo-se as Matrículas originais encaminhadas a este 

Juízo.62.INDEFIRO o pedido de reconhecimento e declaração de nulidade, 

bem como o cancelamento das matrículas nº 33.499, nº 38.890, e nº 

40.419, formulados às fls. 102/130, e 369/391, respectivamente, por 

MARIA OROZINA MOTA, e por ELZA BORGES MORAIS e OUTRAS, 

alicerçado no que prescreve o art. 51, inciso VI, do COJE e art. 292, da 

CNGC, que declaram ser o Juiz na Direção do Foro incompetente para 

processar e julgar os pedidos de nulidade, retificação, restauração ou 

cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de Direito 

e Substitutos, com fundamento fundamentação já debatida. 63.OFICIE-SE, 

ainda, aos Juízes Diretores do Foro das Comarcas de Ribeirão 

Cascalheira/MT, e Canarana/MT, encaminhando-se cópia da presente 

Decisão para conhecimento e providências necessárias. 64.INTIMEM-SE, e 

PUBLIQUE-SE no DJE, esta decisão, para chegue ao conhecimento de 

todos os proprietários atuais e primitivos das matrículas em análise, bem 

como possíveis interessados, e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância.65.Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 66.Decorrido o prazo 

recursal, ARQUIVE-SE.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183647 Nr: 5209-67.2014.811.0004

 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: Gilmar da Anunciação dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Teixeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. FIXO o prazo de 15 dias para a parte autora juntar aos autos os 

novos documentos médicos relativos aos alegados danos estéticos. Após 

a juntada, intime-se a parte requerida ISAÍAS para manifestar-se sobre 

eles, no prazo de 15 dias. Após, correrá em cartório o prazo comum de 10 

dias para apresentação das ALEGAÇÕES FINAIS, intimando-se via DJE. 

Cumpra-se

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177340 Nr: 11546-09.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heby Felizardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar José Ribeiro, Sebastião Ferreira da 

Silva, Wdburg Neves Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALDEMAR JOSÉ RIBEIRO, Cpf: 

48201286804, Rg: 2446797. 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: Trata-se de Ação de Usucapião que Heby Felizarda da 

Silva, move em desfavor de Waldemar José Ribeiro, pelos fatos seguintes: 

a autora vem mantendo a posse de forma mansa, pacífica e contínua, 

sobre uma área de terreno, situada na Rua Cristal, Qda 92, lote 14, no 

Bairro São José, com área territorial de 450 00mts², com inscrição 

municipal sob o nº302.486.0483.000-3, tendo ao longo dos anos realizado 

benfeitorias, obras e serviços de caráter produtivo e utilizando para o fim 

a que se destina, sendo este seu lar e moradia de familiares.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: uma área de terreno, situada na Rua 

Cristal, Qda 92, lote 14, no Bairro São José, Barra do Garças-MT, com 

área territorial de 450 00mts², com inscrição municipal sob o 

nº302.486.0483.000-3.

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. 107. 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 18 de dezembro de 2017

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261047 Nr: 13652-02.2017.811.0004

 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: Marilda Ribeiro Mota, Renato Ribeiro Mota, Marinalva 

Ribeiro Mota, Reinaldo Ribeiro Mota, Reinaldo Ribeiro Mota, Luiz Antonio 

Ribeiro Mota, RUI RIBEIRO MOTA, Romoaldo Ribeiro Mota, TdSR, Maria de 

Oliveira dos Santos, Maria de Oliveira dos Santos, RdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Ribeiro Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE RAIMUNDO RIBEIRO MOTA, 

Cpf: 00584916191, Rg: 398503, brasileiro(a), falecido em 31/05/2015. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros do ausente, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos (Art. 745, § 2º, do CPC/2015).

Resumo da Inicial: Trata -s e de Ação de Inventário interposto pelos 

Herdeiros do Espólio de Raimundo Ribeiro Mota, para partilha dos bens 

deixados pelo de cujus.

Despacho/Decisão: Vistos.1.Cuida-se de inventário do falecido RAIMUNDO 

RIBEIRO MOTA.2.NOMEIO como inventariante a viúva, Sra. MARILDA 

RIBEIRO MOTA, que deverá ser intimada para prestar compromisso em 5 

(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).3.Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE o 

cônjuge, o companheiro, 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. O cônjuge ou o 

companheiro, 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).4.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).5.Após, venham-me 

conclusos para resolver eventual impugnação, art.627,§1º, CPC/2015, e, 

se for o caso, determinar a avaliação dos bens.6. DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015.7.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203204 Nr: 5616-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor 

de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser recolhida através 

de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229403 Nr: 8691-52.2016.811.0004

 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: Elaine Maria de Farias, Josevane de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO

Nos termos do Art. 1.232 e considerando que houve citação do requerido, 

impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu representante legal, para se manifestar no prazo de 05 

dias, acerca do pedido de desistência da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190691 Nr: 10801-92.2014.811.0004

 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: Mauro Antônio Almeida Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a 

petição de fl. 864/879 e 880/886.

§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.: 259367 Nr: 12445-65.2017.811.0004

 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 CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556, João Leonelho Gabardo Filho - OAB:16948/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 23.434

 Vistos.

1.INTIME-SE o banco autor para se manifestar acerca da petição de 

fls.107/111, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.Após, conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210314 Nr: 9748-42.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandenir Assis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Vistos.

1.CUMPRA-SE integralmente a decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240003 Nr: 16263-59.2016.811.0004

 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: Sayen Neres Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingrid Krabbe de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 Vistos.

1.CHAMO O FEITO À ORDEM para fazer as seguintes correções:

- INTIME-SE a parte ré para emendar a reconvenção, apresentando o seu 

valor (art.292, CPC/2015), no prazo de 10 (dez) dias;

- Na sequência, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, apresentar 

contestação à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias (art.343, §1º, 

CPC/2015), a fim de evitar qualquer tipo de alegação de nulidade, dada a 

inexistência de intimação específica.

2.Tudo cumprido, conclusos para saneamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245164 Nr: 2905-90.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidio Vinicios de Oliveira, Luisa Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacy Hone Oliveira Silva, Rosália Gomes de 

Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Alves de Oliveira - 

OAB:37349/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 7.INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, já que não tecida uma linha 

sequer acerca dos seus pressupostos e nem tampouco garantido o juízo 

(art.919, §1º, CPC/2015).8. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte embargante instrua o feito com cópia da 

declaração de imposto de renda para comprovação da necessidade do 

benefício da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 321 do CPC/2015.9.Ou, proceda ao recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, 

Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do 

CPC/2015.10.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198977 Nr: 3107-38.2015.811.0004

 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: Maria Senhorinha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ionaldo Alves de Oliveira, Valeria Lillian Martins 

Santos, Carlos Roberto das Neves, Ana Delma da Silva

 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): ANA DELMA DA SILVA, Cpf: 

47454660134, Rg: 1.924.158-5, Filiação: Altina Ferreira da Silva e Eliezer 

Gonçalves da Silva, data de nascimento: 22/10/1952, brasileiro(a), natural 

de Santa Helena-GO, divorciado(a), aposentada. 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.

 Despacho/Decisão: VISTOS. 1. DEFIRO a petição de fl. 86. 2. CITE-SE o 

requerido preferencialmente expedindo mandado para os endereços 

localizados nessa Comarca, até a efetiva citação, bem como CITE-SE a 

confinante VALÉRIA LILIAN M. SANTOS. 3. Ademais, tendo em vista as 

frustadas tentativas de citação da confinante ANA DELMA DA SILVA (fl. 

56), DEFIRO sua citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015.4. 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/2015.5. CUMPRA-SE o item 6 da decisão de fl. 85. 6. 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, 12 de março de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179709 Nr: 1672-63.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Ana de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177180 Nr: 11361-68.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Ribeiro da Silva

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

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Araújo - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193106 Nr: 12443-03.2014.811.0004

 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: Sueli Gonçalves Moreira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 33 de 756



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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093, Simone dos Santos Moreira Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235151 Nr: 12854-75.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana Marlla Lima Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192027 Nr: 11718-14.2014.811.0004

 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: Guilhermina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Borges Custorio Almeida, Sérgio Alves 

Souza, Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls. 237, item 3, procedo a intimação da parte 

autora para apresentar impugnação no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229225 Nr: 8568-54.2016.811.0004

 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: José Batista de Sousa

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, 

Paulo Vinicio Porto de Aquino - OAB:14.250-A, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 25.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de complementação da indenização 

decorrente da invalidez por acidente de trânsito.26.Considerando a 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% 

(quinze) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), 

devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada 

parte. No que diz respeito ao requerente, uma vez que beneficiário da 

assistência judiciária gratuita (fl. 24), SUSPENDO a exigibilidade das 

referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) 

anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 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 da requerente.27.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.28.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192128 Nr: 11776-17.2014.811.0004

 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: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VERA LUCIA CARVALHO, CNPJ: 

05855933000184 e atualmente em local incerto e não sabido VERA LÚCIA 

CARVALHO, Cpf: 01052525814, Rg: 756.245-4, brasileiro(a), Telefone 66 

3401-8027. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 14/11/2014.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VERA LUCIA CARVALHO e 

VERA LÚCIA CARVALHO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA Nº.20141422, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20141422/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/10/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 283.763,60

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 271209 Nr: 1740-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa e Conforto Móveis Planejados Ltda, 

Osmar Borges Ribeiro, Maria Beatriz Pena Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITEM-SE os Executados para pagarem, 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, 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 do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do mesmo diploma legal.

3. Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, do 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do 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, 

poderão os executados requererem que seja admitido pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, do CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 34 de 756



advocatícios pela metade (art. 827, §1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177175 Nr: 11356-46.2013.811.0004

 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: Ana Maria Gouveia Borges

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

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

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os autos para intimação das partes, para manifestarem o que 

de direito, pelo prazo de quinze dias, ante o retorno dos autos da 2ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180604 Nr: 2535-19.2014.811.0004

 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: Gilves Furtado de Queiroz Martins

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

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

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os autos para intimação das partes, para manifestarem o que 

de direito, pelo prazo de quinze dias, ante o retorno dos autos da 2ª 

Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244973 Nr: 2752-57.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeliria Pereira Barros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3.652-A, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

2752-57.2017.811.0004, Protocolo 244973, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242745 Nr: 1239-54.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. Papelaria Ltda - ME, Pedro Pereira Alves, 

Laura Camila Alves Rezende

 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 

1239-54.2017.811.0004, Protocolo 242745, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166996 Nr: 9609-95.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone F. de Carvalho Freitas & Cia Ltda, 

Wendell de Carvalho Freitas, Ivone Ferreira de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9609-95.2012.811.0004, Protocolo 166996, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197313 Nr: 2072-43.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Alves da Silva - Me, Fabiane Nobrega 

Clemente, Célia Maria Clemente Fantini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

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 

2072-43.2015.811.0004, Protocolo 197313, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233250 Nr: 11442-12.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Neto & Silva Ltda, Carlos Alceu de 

Jesus da Silva, João Batista Carvalho Neto

 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 

11442-12.2016.811.0004, Protocolo 233250, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166611 Nr: 9133-57.2012.811.0004

 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: Silvani Siqueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAIRO GEHM, para 

devolução dos autos nº 9133-57.2012.811.0004, Protocolo 166611, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2714 Nr: 77-69.1990.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Sucessor do Banco Bemat 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT, NATÁLIA MARIA P. DOS SANTOS - OAB:50, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira de Arbués 
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Filho - OAB:MT 2735-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

77-69.1990.811.0004, Protocolo 2714, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223367 Nr: 4882-54.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues da Silva - ME, Roberto 

Rodrigues 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 

4882-54.2016.811.0004, Protocolo 223367, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83100 Nr: 6363-33.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAVEL VEICULOS E PEÇAS LTDA - 

04.388.727/0001-49, Antônio Marcos Pinto dos Santos, Luciana Vaz 

Machado Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6363-33.2008.811.0004, Protocolo 83100, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55611 Nr: 34-73.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Brasil Ltda, Mahmod 

Abdel Rahman Qasgas, MAISOUN MOH D ABDEL RAZEQ MOH D 

ABDALLAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:, 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 

34-73.2006.811.0004, Protocolo 55611, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2799 Nr: 2389-08.1996.811.0004

 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: Eilon Silva Resende, Maria de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO ANDRÉ 

DA MATA, para devolução dos autos nº 2389-08.1996.811.0004, 

Protocolo 2799, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61734 Nr: 4824-03.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdFN, JFDFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4824-03.2006.811.0004, Protocolo 61734, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155710 Nr: 7766-32.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida

 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 

7766-32.2011.811.0004, Protocolo 155710, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40906 Nr: 537-65.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER VIEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-AMT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 537-65.2004.811.0004, Protocolo 

40906, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2674 Nr: 117-85.1989.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Sucessor do Banco Bemat 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT, NATÁLIA MARIA P. DOS SANTOS - OAB:50, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira de Arbués 

Filho - OAB:MT 2735-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

117-85.1989.811.0004, Protocolo 2674, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175286 Nr: 8938-38.2013.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social - Barra 

Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo 

Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT7255, JULIANO ALBERT SCHIMIDT - OAB:16.111, 

LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - OAB:OAB/MT15784, Maykon 

Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O, Ruth Cardoso Ribeiro dos 

Santos - OAB:10350

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CARVALHO 

DE FREITAS, para devolução dos autos nº 8938-38.2013.811.0004, 

Protocolo 175286, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21584 Nr: 568-90.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neusite M. Gardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:, RONALDO PEDRO S. DOS SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

568-90.2001.811.0004, Protocolo 21584, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5044 Nr: 1310-57.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neusite M. Gardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1310-57.1997.811.0004, Protocolo 5044, 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.: 158812 Nr: 11534-63.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. Rodrigues de Figueiredo Me, Antônio Carlos 

Rodrigues de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora possui mais de um patrono constituído 

nos autos, que fora intimado da decisão, INDEFIRO o pedido de fls. 1.211 , 

mantendo a sentença.

 2. Cumpra-se a sentença proferida nos autos.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253639 Nr: 8780-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Bento de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 

DE BAIRRO DE BARRA DO GARÇAS-MT, Gervaldo Freitas Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA DE IMPEDIMENTO DE 

REALIZAÇÃO DE PLEITO ELEITORAL movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Registro que em despacho inicial fora indeferida a tutela pleiteada, bem 

como determinado a intimação da parte autora para que suprisse a 

omissão referente ao recolhimento das custas, no prazo legal, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. (fls. 38).

3. Conforme consta em certidão de fls. 41, embora intimado a regularizar o 

feito, o requerente quedou-se inerte (fls. 42).

 4. Desta forma, não tendo sanado o defeito no prazo estabelecido, a 

inicial deve ser indeferida por ser inábil a dar início à relação jurídica 

processual.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fl. 39, impõe-se o indeferimento da petição inicial, 

consoante o disposto no Parágrafo Único do art. 321, CPC/2015.

7. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

Parágrafo Único art. 319 c/c o Parágrafo Único do art. 320, do CPC/2015, 

INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC.

8. CUSTAS pelo autor.

9. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

10. 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.: 249686 Nr: 5964-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Aquina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuziamar Gonçalves da Cruz, Arlen 

Vasconcelos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD visando localizar os 

novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252148 Nr: 7773-14.2017.811.0004

 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: YAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de alimentos ajuizada YGOR ALVES MENEZES em 

desfavor de MANOEL MESSIAS DE ARAÚJO MENEZES, todos qualificados 

nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 47/48.

3. O Membro do Ministério Público manifestou pelo desinteresse no feito, 
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uma vez que a espécie do pedido e causa de pedir não comportam 

parecer ministerial.

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 47/48, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO o feito com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b” c/c art. 924, II do CPC/2015.

8. Sem custas e honorários.

9. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166910 Nr: 9514-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Brito Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A - 03.467.321/0001-99

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 1. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ANTÔNIA BRITO 

VILLAS BOAS em desfavor de REDE CEMAT.

 2. O executado requer a juntada do depósito da quantia remanescente, 

bem como a extinção do feito.

 3. O credor manifestou pela extinção do feito por pagamento, fl. 213.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Tendo em vista que o devedor cumpriu sua obrigação, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

 6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/2015.

7. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do numerário depositado na 

CONTA ÚNICA, vinculado a estes autos (fl. 210), devendo o valor ser 

transferido via TED na conta bancária informada pelo exequente (fl. 213).

 8. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 9. Custas pelo executado.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261504 Nr: 13923-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina da Costa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Nunes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 88/129 foi 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103445 Nr: 8449-06.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavil Sousa Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA MAÇONICA CAMINHOS DA RAZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 

17.934, Thiago Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 SENTENÇA.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelas partes 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. A parte autora foi intimada às fls. 117, via DJE, para manifestar 

requerendo acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, deixando 

transcorrer o prazo assinalado de 5 (cinco) dias sem manifestação.

 3. Posteriormente, foi intimada por correios (AR). Entretanto, manteve-se 

inerte, uma vez que a correspondência não foi recebida em razão do 

carimbo dos correios constar motivo “desconhecido”, como se vê às fls. 

122.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. A inércia da parte autora caracteriza o abandono do feito, já que é de 

sua responsabilidade manter os dados sempre atualizados perante o 

Juízo, sendo a extinção do feito, neste caso, medida que se impõe.

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. 82/89.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256347 Nr: 10448-47.2017.811.0004

 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: Raimundo Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC/2015.13.Sem custas, uma 

vez que já deferidos os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 

99, §3º, CPC/2015.14.Cumpridas as determinações acima e observado o 

transitado em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.15.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 86391 Nr: 399-25.2009.811.0004

 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: Diancarlos Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Matias Valadão, Francisca Maria 

Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Procedendo a consulta de dados via sistema INFOJUD, requerida às 

fls.145/146, constato a informação de “inválido” quanto ao cadastro de 

pessoa física do Sr. Joaquim Matias Valadão e a falta de números atinente 

ao CPF do Sr. Belchor Matias Valadão, o que inviabilizou o total 

cumprimento da diligência pleiteada.

2. Desta forma, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

para dar prosseguimento ao feito, pugnando pelo que entender de direito, 

sob pena de extinção.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 158823 Nr: 11547-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rodrigues de Figueiredo Me, Antônio 

Carlos Rodrigues de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE, à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259765 Nr: 12736-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leovane Gomes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Barreira de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Pedro Duarte de 

Moraes - OAB:22768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA movida pelas 

partes acima mencionadas, todas já qualificados nos autos.

2. Registro que em despacho inicial fora determinado a intimação da parte 

autora para efetuar o recolhimento das custas, no prazo legal, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. (fls. 19 e verso).

3. Conforme consta em certidão de fls. 22, embora intimado a regularizar o 

feito, o requerente quedou-se inerte.

 4. Desta forma, não tendo sanado o defeito no prazo estabelecido, a 

inicial deve ser indeferida por ser inábil a dar início à relação jurídica 

processual.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fl. 19 e verso, impõe-se o indeferimento da petição inicial, 

consoante o disposto no Parágrafo Único do art. 321, CPC/2015.

7. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

Parágrafo Único art. 319 c/c o Parágrafo Único do art. 320, do CPC/2015, 

INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC/2015.

8. Custas pelo autor.

9. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

10. 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.: 58281 Nr: 1817-03.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT N 20.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE, à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269550 Nr: 707-46.2018.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilis Alves da Silva, Lindalva Longuinho Teixeira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, DEFIRO o pedido inicial e DETERMINO a expedição 

de alvará judicial para que os requerentes, Sr. WILIS ALVES DA SILVA, 

CPF nº 361.128.001-91, bem como a Sra. LINDALVA LONGUINHA 

TEIXEIRA, CPF nº 378.316.821-04, levantem a integralidade dos valores 

existentes em nome de DYEGO TEIXEIRA E SILVA junto à Caixa Econômica 

Federal.8.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 490, do CPC/2015.9.Sem custas, eis que 

deferidos aos requerentes os benefícios da justiça gratuita.10.Transitada 

em julgado e cumpridas todas as determinações desta sentença, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.11.Publique-se. Registre-se. Intime-se.12.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204862 Nr: 6510-15.2015.811.0004

 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): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz, Joyce Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 Vistos.

1. Antes de apreciar o pedido de fl. 81, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, aportar ao feito os registros atualizados dos 

imóveis indicados.

 2. Após, concluso para decisão.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253404 Nr: 8627-08.2017.811.0004

 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: Aparecida Guimarães dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO GOMES DE CASTRO, 

ESPÓLIO DE EVA GOMES DE CASTRO, João Gomes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a demanda restou em acordo 

firmado entre as partes, conforme fls. 17 e verso. No entanto, percebo 

irregularidade quanto à representação processual do requerido, uma vez 

que não consta nos autos procuração ad judicia.

 2. Desta forma, INTIME-SE a parte requerida, por mandado, para 

regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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aportando aos autos procuração, nos termos do art. 103, caput, do 

CPC/2015.

3. Em ato contínuo, INTIME-SE-O para informar os demais herdeiros do 

espólio de João Gomes de Castro e Eva Gomes de Castro a fim de que se 

manifestem sobre o acordo de fls. 17 e verso, sob pena de crime de 

desobediência.

 4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249271 Nr: 5708-46.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Carlos Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nina Paula Mrtins de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS movida pelo VALTER CARLOS GOMES DE OLIVEIRA em 

desfavor de NINA PAULA MRTINS DE SOUSA.

2. Tendo em vista a certidão de fls. 49, CITE-SE a Requerida, no endereço 

declinado às fls. 48, e INTIME-SE-A para audiência de 

conciliação/mediação que REDESIGNO PARA O DIA 06 DE JUNHO 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185099 Nr: 6363-23.2014.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia ( TP Norte ) 

S/A, Lotufo Engenharia e Construções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 84.933, Paula Cristina Carvalho Leite - 

OAB:11115-B/MT

 DESPACHO

Processo nº:6363-23.2014.811.0004 (Cód. 185099).

Vistos, etc.

1. Trata-se de ação cautelar de produção antecipada de prova movida por 

Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho contra A 

Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A, e Lotufo Engenharia e 

Construções, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento 

indenizatório decorrente de prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

2. Pois bem, debruçando-me sobre os autos, em específico à fls. 666 a 

665 desta celeuma, verifico que o perito apresentou parecer técnico 

referente aos requisitos que foram posteriormente apurados e 

esclarecidos.

3. Diante do exposto, Intime-se os requeridos para manifestarem quanto 

ao parecer técnico do perito, precisamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Uma vez feito, o referido prazo, com ou sem as manifestações, faça 

conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 27 de Fevereiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164868 Nr: 6759-68.2012.811.0004

 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: Edrone José de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Ferreira de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 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/cumprimento sobre a petição de folhas 92, no prazo de 10 ( 

dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191238 Nr: 11199-39.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos Rocha, Sebastiana dos Santos 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ines Nogueira dos Santos, Espólio 

de Domingos Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Cintia dos Arbues Nery da Silva - OAB:MT 

9.923-B, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 Certifico que decorreu o prazo da intimação de folhas 74/75, sem 

apresentação do novo plano de partilha pela parte inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191238 Nr: 11199-39.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos Rocha, Sebastiana dos Santos 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ines Nogueira dos Santos, Espólio 

de Domingos Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Cintia dos Arbues Nery da Silva - OAB:MT 

9.923-B, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 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. 78, no prazo de 05 ( cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232240 Nr: 10641-96.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Brunetta & Cia Ltda - ME, Cezar Augusto 

Brunetta, Rogerio Costa Pereira

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 DIAS

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): C. A. Brunetta & Cia Ltda - Me, 

CNPJ: 05587661000189, brasileiro(a), Endereço: Av.min.joão Alberto, 

1710,Ou Kuluene, 2489,Ou Pres.vargas, 1013, Ou Guaporé,1299, Bairro: 

Bela Vista Ou Jardim Amazonas, Cidade: Barra do Garças-MT

Representante (requerido): Cezar Augusto Brunetta, Cpf: 04560198128 
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Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Min. João Alberto, 1610, Bairro: 

Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Representante (requerido): Rogerio Costa Pereira, Cpf: 04471778188 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Domingos Muniz Mariano, 1043, 

Bairro: Maria Lucia, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223833 Nr: 5167-47.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Z. L. R. Miranda - Me, Francine Zancanaro 

Lehnem Rodrigues Miranda

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

OAB:MT 2.606, PATRICIA BARROS CAPELEIRO - OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): F. Z. L. R. Miranda - Me, CNPJ: 

02012719000178, brasileiro(a), Endereço: Rua de 31 de Março, 233, 

Bairro: Santo Antônio, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Francine Zancanaro Lehnem Rodrigues Miranda, Cpf: 

69995885115, Rg: 1.094.294-7 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, Endereço: Ataulmente Ignorados, Bairro: Bnh, Cidade: Barra 

do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200112 Nr: 3822-80.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Márcia 

Aparecida Mendanha Bueno, Anísio Bueno, João Eustáquio do 

Nascimento, Baltazar José de Souza, Transmil Transportes Coletivos 

Uberaba Ltda, Anísio Bueno Júnior, Anisio José Bueno

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Anísio Bueno, Cpf: 00916765687, 

Rg: 225.790 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), empresário, 

Endereço: Rua Jerônimo Gomes, 07, Bairro: São Benedito, Cidade: Barra 

do Garças-MT

Executados(as): Anísio Bueno Júnior, Cpf: 45236453615, Rg: 14515796 

ssp SP Filiação: , brasileiro(a), casado(a), empresário/agropecuarista, 

Endereço: Rua Jerônimo Gomes Nº 307, Bairro: São Benedito, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Executados(as): Anisio José Bueno, Cpf: 01678625701 Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), empresário, Endereço: Rua Jerônimo Gomes, Nº 

07, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Baltazar José de Souza, Cpf: 02364484120 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Avenida do Pilar Velho N° 71, Bairro: Jardim 

Esperança, Cidade: Maua-SP

Executados(as): Barratur Transportes e Turismo Ltda, CNPJ: 

15099369000170, brasileiro(a), Endereço: Rua Jeronimo Gomes, 307, 

Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): João Eustáquio do Nascimento, Cpf: 25530968600 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Leopoldino de Oliveira, N. 4000, 

Bairro: Centro, Cidade: Uberaba-MG

Executados(as): Márcia Aparecida Mendanha Bueno, Cpf: 46669957149 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Jonh Kennedy, N. 32, Apto. 402, 

Bairro: Algodoal, Cidade: Cabo Frio-

Executados(as): Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, CNPJ: 

41896523000145, brasileiro(a), Endereço: Av. Dona Maria Santana 

Borges, N. 1405, Bairro: Olinda, Cidade: Belo Horizonte-

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225519 Nr: 6206-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionei Zanotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:Citação

Prazo:30 dias

Intimando:Réu(s): Marcionei Zanotto, Cpf: 00954254112, Rg: 1208496-4 

Filiação: Airton Zanotto e Izabel Casrdoso Zanotto, data de nascimento: 

20/04/1984, brasileiro(a), natural de Primavera do leste-MT, convivente, 

autônomo, Endereço: Av. Espigão do Leste, S/n, Cidade: São Felix do 

Araguaia-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201186 Nr: 4498-28.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Figueiredo de Oliveira & cia Ltda - MT, 

Jandilson Vieira de Sales, Gabriela Figueiredo de Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): G. Figueiredo de Oliveira & Cia 

Ltda - Mt, CNPJ: 10976695000103, brasileiro(a), Endereço: Rua Amaro 

Leite, 768, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Gabriela Figueiredo de Oliveira, Cpf: 06516433410 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Josefa Taveira, 577, Bairro: 

Centro, Cidade: João Pessoa-PB

Executados(as): Jandilson Vieira de Sales, Cpf: 01651028532, Rg: 

1333439792 SSP BA Filiação: João Bandeira de Sales e Maria Francisca 

de Sales, data de nascimento: 05/03/1983, brasileiro(a), natural de 

Lagoa-PB, solteiro(a), supervisor de lojas de confecções, Endereço: Rua 

Caetano Veloso, Nº 29, Bairro: Centro, Cidade: Logoas-PB

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95625 Nr: 534-03.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adalto dos Passos, José Adalto dos 

Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): José Adalto dos Passos, CNPJ: 

01171914000188, brasileiro(a), Endereço: Avenida Ministro João Alberto, 

376, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): José Adalto dos Passos, Cpf: 39565866115, Rg: 

1056631-7 SSP Filiação: , brasileiro(a), , faleceu 07/06/2006-conf.autos 

350/06-2ªv, Endereço: Rua Pio Xii, 694, Bairro: São Sebastião, Cidade: 
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Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164767 Nr: 6612-42.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. da Cunha, Amarildo Luiz da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): A. L. da Cunha, CNPJ: 

03434618000158, brasileiro(a), Endereço: Rua B, 04, Bairro: Cohab, 

Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Amarildo Luiz da Cunha, Cpf: 42358434191 Filiação: 

Alceu Luiz da Cunha e Maria Benedita da Cunha, data de nascimento: 

11/08/1968, brasileiro(a), natural de Trindade-GO, casado(a), empresário, 

Endereço: Rua B, Qd. 19, Casa 04, Bairro: Jardim Araguaia - Cohab, 

Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215521 Nr: 161-59.2016.811.0004

 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:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197035 Nr: 1879-28.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguiar Comércio de Tecidos Ltda, Rafael 

Aguiar Reis, Olay Batista Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Rafael Aguiar Reis, Cpf: 

72430095149 Filiação: Maria Sueli Vieira Reis, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante, Endereço: Rua São Marcos, N° 824, Bairro: Cristino Cortes, 

Cidade: Barra do Garças-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:PROCESSO CÓD. 197035

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Intime-se a parte autora para que se manifeste, indicando o paradeiro do 

bem bloqueado (fls.41) para fins de avaliação e penhora.

 Indicado, expeça-se o competente mandado.

Defiro o pedido de fls.50 e determino a intimação por edital do executado, 

conforme requerido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 01 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164189 Nr: 5937-79.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Machado Fernandes, Samir Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, 

Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 DELIBERAÇÃO

Vistos.

A suspensão condicional do processo oferecida foi aceita pelos réus. 

Assim, suspendo a ação penal e o prazo prescricional, bem como 

HOMOLOGO o ato respectivo forte no art. 89 da Lei 9.099/95 e desde já 

determino que eventual falha no cumprimento das condições impostas, 

deve ser imediatamente certificado nos autos e os beneficiados devem 

ser intimados para apresentarem justificativa no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido o prazo ou noticiado descumprimento das obrigações, diga o 

Ministério Público e venham conclusos.

 Dou por justificada as atividades neste mês de março.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270397 Nr: 1279-02.2018.811.0004

 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: Francolino Martins de Araújo, Maria Rosa Madureira 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30(trinta)

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 17782 Nr: 11-40.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melo & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 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 executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção de fls. 181 e 183, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269315 Nr: 531-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Sebastião 

Modesto de Carvalho, MARISA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268624 Nr: 37-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro Pit Stop Ltda Me, Cássia Santos 

Manciolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 certidão 

NEGATIVA de fls. 71, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267385 Nr: 17584-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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. 65, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268417 Nr: 18319-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Amorim Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 certidão 

NEGATIVA de fls. 67, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249016 Nr: 5549-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taís Aparecida Vignoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Eduardo 

dos Santos Manciolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 6, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, VI do CPC, ante a perda 

superveniente do interesse de agir.Sem custas, tendo em vista que o art. 

10, XXII da Constituição Estadual, isenta o Mandado de Segurança de seu 

recolhimento. Sem honorários, eis que incabíveis na espécie, nos termos 

do artigo 25 da Lei 12.016/2009.Transitando em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se,Registre-se eIntimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162351 Nr: 3500-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Scylla Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9623/MT, Elaine Cristina Vilela Borges Melo - OAB:201921/SP, 

Glauciane Izummy Tamayoce - OAB:MT 19.950, Paula Silvia Alves 

de Freitas Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 SENTENÇA.

VISTOS.

 Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito proposta por Fundação Pio XII 

– Hospital de Câncer de Barretos, em desfavor de João Batista dos 

Santos, todos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 102, a parte requerente veio aos autos e pleiteou a extinção da 

presente ação, pautando-se na desistência do crédito, com fulcro no art. 

924, inciso IV do Código de Processo Civil.

Intimada a se manifestar sobre o pedido de desistência da ação, à fl. 104 a 

parte requerida concordou com o pleiteado.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido

Conforme demostrado à fl. 102, não há mais por parte da parte requerente 

o interesse no prosseguimento do feito. Ademais, tendo em vista a 

concordância da parte requerida (fl. 104) com a desistência, a medida que 

se impõe é a extinção do feito.

Em consequência, julgo EXTINTO o presente processo em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, IV do Código de Processo Civil.

Promova-se, se houver, as devidas baixas nas restrições sobre 

quaisquer bens.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios ante 

a gratuidade deferida à fl. 36.

 P. R. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168122 Nr: 11100-40.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Antônio Tavares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

 Tendo em vista o andamento do feito, determino a realização de perícia 

contábil.

 Nomeio o Sr. Jorge Blademir de Souza, para funcionar como perito deste 

juízo, podendo ser encontrado na Rua Waldir Rabelo, nº 1312, Centro, 
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Barra do Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145/(66) 9234-6315, e-mail: 

blademir@hotmail.com.

 Intime-se o Sr. perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação, bem como para que apresente sua proposta de horários.

Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, 

intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

proposta de honorários, esclarecendo que os honorários serão pagos 

pelo Requerente.

 Com a manifestação favorável ao valor dos honorários, intime-se a autora 

para, em 05 (cinco) dias, sob pena de perda da prova, efetuar o 

recolhimento do valor dos honorários periciais em conta vinculada ao 

Juízo.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, com a apresentação do laudo, promova-se a transferência, 

mediante alvará judicial, para a conta bancária a ser indicada pelo perito.

 Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 103981 Nr: 8984-32.2010.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Piedade Nogueira de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anjinho Travesso Confecções Ltda, Paulo 

Kusmenkovsky, Evani Silva Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 VISTOS

Vislumbrando a possibilidade de se conceder provimento, prestando 

efeitos modificativos ao julgado embargado, é necessário abrir vista à 

parte embargada para apresentar contrarrazões, em atenção aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

 Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE 

DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE. Em havendo 

possibilidade de atribuição de efeito infringente aos embargos de 

declaração, a parte contrária deve ser intimada a se manifestar sob pena 

de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, o 

acórdão deve ser anulado, pois eivado de vício insanável, possibilitando a 

manifestação da parte contrária. Embargos de declaração 

acolhidos.”(Embargos de Declaração Nº 70058805854, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado 

em 20/03/2014)

Pelo exposto, DETERMINO seja intimada a parte embargada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163488 Nr: 5054-35.2012.811.0004

 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: LSdO, PSL, LSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Vinicios Matos Pereira - OAB:13168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 Autos nº. 5054-35.2012.811.0004 – Cód. 163488SENTENÇA.VISTOS (...) 

HOMOLOGO para que produza os jurídicos e legais efeitos, com 

fundamento nos art. 1793 do Código Civil c/c art. 654 do Código de 

Processo Civil, a partilha, a averbação de usofruto vitalício da Sra. Luiza 

no imóvel pertencente ao herdeiro Pedro Paulo e o pedido de adjudicação 

constante dos autos de Inventário dos bens deixados por Paulo Cesar 

Sales Lima.Em consequência, julgo por sentença o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.Depois de 

transitada em julgado a sentença, expeça-se as respectivas Cartas de 

Adjudicação dso bens deixados por Paulo Cesar Sales Lima em favor de 

PEDRO PAULO OLIVEIRA LIMA e PAULA SIQUEIRA LIMA ressalvados os 

direitos de terceiros.Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios.Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Barra do Garças, 13 de dezembro de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262324 Nr: 14443-68.2017.811.0004

 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: Antenor Ramos Neto, Marlene Ramos dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 72/84 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211502 Nr: 10367-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 110/113 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264768 Nr: 16022-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Prado Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200908 Nr: 4332-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vilela, Erci Pereira Vilela, Arnaldo Vilela, Cláudia 

Helena Gonçalves Santos Vilela, Aparecido Jesus Zaniboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Pereira Garcia, Karine Hungria Pereira, 

Airton Sichieri, Ricardo Sichieri, Itaú - Unibanco
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A, Aurélio Cardoso de Rezende - OAB:17.604-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 487/488 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240677 Nr: 16791-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. TEIXEIRA TERRAPLENAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVON PIRES GONÇALVES 

FILHO - OAB:38.840/GO

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167149 Nr: 9868-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Univar - Faculdades Unidas do Vale do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coraci Francisca da Silva, Diones Gusmão 

Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Ribeiro Rodrigues Silva 

- OAB:MT 12.081

 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. 95/97, e 

requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7599 Nr: 568-03.1995.811.0004

 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: Evandro Moreira Amorim, LUCIANA DE OLIVEIRA 

BATISTA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL 

GONÇALVES DOS REIS, para devolução dos autos nº 

568-03.1995.811.0004, Protocolo 7599, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178166 Nr: 12484-04.2013.811.0004

 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: Kleiver Rodrigo Bueno Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Peres de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pleito ministerial de fls. 131.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177481 Nr: 11704-64.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cati Cimone Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. de Medeiros e Cia Ltda, Banco do Brasil 

s/a, Adriana Esteves Medeiros, Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do 

Médio Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, em cumprimento ao que determina a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Seção 4, Item 6.4.3.1, ENVIAR a síntese da petição inicial, ou sua 

integralidade (de arquivo do Word e não em PDF) para o e-mail da vara: 

bg.4cível@tjmt.jus.br; a fim de possibilitar agilidade para expedição do 

edital de citação, tendo em vista a indisponibilidade de tempo e de servidor 

nesta Escrivania para digitação da peça preambular, face sua extensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261902 Nr: 14188-13.2017.811.0004

 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: ESRdS, SMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Soares Lima - 

OAB:23347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 23/32, destes autos, no prazo de 15 (dias).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228520 Nr: 8067-03.2016.811.0004

 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 Aparecida Gomes, José Liu Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 8067-03.2016.811.0004 CÓD. 228520

ESPÉCIE: Interdição

PARTE REQUERENTE: Maria Aparecida Gomes

 PARTE INTERDITANDO: José Liu Gomes

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a interdição de 

JOSÉ LIU GOMES, portadora de deficiência física e mental aguda, o que a 

impede de gerir a si própria e sua vida civil, sendo incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, do Código Civil, 

e, de acordo com o artigo 1.767 e seguintes do mesmo diploma legal, 

sendo-lhe nomeado curadora a Sra. MARIA APARECIDA GOMES. A 

curatela e por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger o 

interditando em todos os atos de sua vida civil. O presente edital será 
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publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça do Estado, com intervalo 

de dez (10) dias. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Barra do 

Garças, Estado de Mato Grosso. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, GBC, digitei.

Barra do Garças - MT, 02 de outubro de 2017.

Edinalva Lourenço Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219798 Nr: 2699-13.2016.811.0004

 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: Marlene Felizarda de Farias

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

À vista da necessidade de confecção de prova pericial, determino seja 

oficiado à Secretaria Municipal de Saúde para que no prazo de 05 (cinco) 

dias indique médico habilitado para realização do exame.

Com a indicação, intime-se o expert para no prazo de 05 (cinco) dias 

informar se aceita o encargo, cientificando-o que caso aceite o encargo, 

fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao 

limite máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada em 

02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo.

 Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 5468-09.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 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.: 242459 Nr: 1046-39.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaura Ferreira Morato Sobrinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls 85.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 182876 Nr: 4580-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Carvalho Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 182876

 Em 13.03.2018, às 16h08min, 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. Ausente o réu. 

Realizada a inquirição das testemunhas Welington Greydson dos Santos e 

Charles Magdo Martins da Silva. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Expeça-se 

precatória, munida com cópia da mídia produzida nessa audiência, para 

interrogatório do réu, destinada ao endereço de fl. 76. 2. Designo oitiva 

para a Thaise Chritina Carrion da Silva, para 29.08.2018, às 13hrs30min 

(MT), devendo ser repetida sua tentativa de intimação, expedindo-se 

precatória para intimar o réu quanto a audiência.” 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. 182876

Em 13.03.2018, às 16h08min, 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

 ________________________

Welington Greydson dos Santos

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 182876

Em 13.03.2018, às 16h10min, 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
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 ________________________

Charles Magdo Martins da Silva

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190785 Nr: 10872-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivone Junior Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 190785

 Em 13.03.2018, às 15h48min, 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. Ausente o réu. 

Realizada a inquirição das testemunhas Jurandir Guimaraes Rezende, 

Halan Coelho da Silva Gunther e Daniel Paulino de Santana. Após o MM 

Juiz decidiu: “1. Expeça-se precatória, munida com cópia da mídia 

produzida nessa audiência, bem como interrogatório inquisitorial de fls. 

15/17, para interrogatório do réu, destinada ao endereço de fl. 64. 2. Com 

a precatória, vistas às partes para alegações finais.” Nada mais havendo 

a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 190785

Em 13.03.2018, às 15h48min, 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

 ________________________

Jurandir Guimaraes Rezende

 Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 190785

Em 13.03.2018, às 15h54min, 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

 ________________________

Halan Coelho da Silva Gunther

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 190785

Em 13.03.2018, às 15h7min, 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

 ________________________

Daniel Paulino de Santana

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 259314 Nr: 12417-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 259314

1. Conforme Acórdão de fls.41/49 a pena do reeducando foi 

redimensionada para 5(cinco) anos e 6(seis) meses de reclusão, além de 

560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor unitário mínimo leal com 

fixação de regime inicial semiaberto.

2. Diante disso, fixo as seguintes condições do regime semiaberto:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 h) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 235, munidos de documentos pessoais, aos 

sábados.

i) Apresentar certidão negativa de ações penais todo mês de janeiro;

j) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 k) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

3. Expeça-se alvará de autorização de soltura para cumprimento de pena 

em regime semiaberto.

4. Expeça-se guia definitiva.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 183438 Nr: 5044-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 183438

 Em 13.03.2018, às 17h11min, 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. 

Realizada a inquirição da testemunha Elivelton Rosa da Silva. O Ministério 

Público manifesta pela absolvição do réu. A Defensoria Pública 

acompanha a alegação ministerial. Após, o MM Juiz sentenciou em áudio, 

absolvendo o réu, diante o princípio do acusatório, determinando 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

 _________________________

João Carlos Gomes

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 183438

Em 13.03.2018, às 17h11min, 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

 ________________________

Elivelton Rosa da Silva

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 183438

Em 13.03.2018, às 17h25min, 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

 _________________________

João Carlos Gomes

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 181113 Nr: 3001-13.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Vitorino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 181113

 Em 13.03.2018, às 17h54min, 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. Ausente o réu. 

Realizada a oitiva das testemunhas Paulo Primo Viana e Renato 

Branquinho Domingues. O Ministério Público manifesta pela absolvição do 

réu diante a ausência de provas consistentes para condenação. A 

Defensoria Pública acompanha alegação ministerial. Após, o MM Juiz 

sentenciou, em áudio, absolvendo o réu, nos termos do Princípio do 

Acusatório, determinando 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. 181113

Em 13.03.2018, às 17h54min, 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

 ________________________

Paulo Primo Viana

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 181113

Em 13.03.2018, às 17h57min, 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

 ________________________

Renato Branquinho Domingues

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 176806 Nr: 10889-67.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença Autos 10889-67.2013.811.0004 (176806) 3. Dispositivo a) 

Condeno Tainan Souza Cardoso, como incurso nas sanções do tipo penal 

do art. 217-A, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos de 

reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea 

‘b’, do CP), vedada a substituição e a suspensão condicional da pena; b) 

Concedo o direito de recorrer em liberdade; c) Defiro a gratuidade (Lei 

1.060/50); d) Na intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido o art. 

1.421, CNCGJ-TJMT; e) Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), forme-se o Executivo de Pena, remeta-se 

ao Juízo da Execução Penal e, ao fim, arquive-se; f) Intime-se a vítima (art. 

201, §2º, CPP); g) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra 

do Garças, 13.3.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 172476 Nr: 5454-15.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jôse Nery dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos n. 172476

 1. Relatório

Trata-se de ação penal (fls.05/08) ajuizada pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de Jôse Nery dos Santos pela suposta dos delitos previstos 

no artigo 171, caput, e no art. 171, caput, c/c art. 71 (por duas vezes) 

ambos do Código Penal.

Recebida a denúncia em 22.05.2014 (fl.54), realizada a citação, bem como 

apresentada a defesa (fl.64).

 Em fl. 65 foi designado audiência de instrução e julgamento para o dia 

21.01.2015. Foi constatada a ausência da acusada e das vítimas, visto 

que o o Ministério Público requereu vistas aos autos.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público sustentou que não há 

nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar um édito 

condenatório, uma vez que, não foi possível judicializar a prova 

testemunhal, tampouco inquirir as vítimas, por força do art. 155 do CPP e, 

com isso, requereu a absolvição do denunciado nos termos do art. 386, 

VII, do CPP.

A Defesa às fls. 97/98, ratificou as alegações ministeriais, pleiteando a 

absolvição do denunciado nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP.

É o relato.

2. Fundamentação

Assiste razão ao Ministério Público e à Defesa, porquanto as provas 

produzidas sob o crivo do contraditório judicial se mostram anêmicas, 

sendo, portanto, insuficientes para sustentar um édito condenatório contra 

a denunciada sendo a absolvição medida de rigor.

Ademais, em atenção ao princípio do acusatório (art. 129, inc. I, CF/88), 

que gera a não recepção do art. 385, CPP, o requerimento do Ministério 

Público pela absolvição é vinculante. Neste sentido, TJMG, Número do 

processo:  1 .0024.05 .702576-9 /001(1) ,  Numeração  Ún ica : 

7025769-06.2005.8.13.0024 , Relator: ALEXANDRE VICTOR DE 

CARVALHO, Relator do Acórdão: ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO, 

Data do Julgamento: 13/10/2009, Data da Publicação: 27/10/2009.

 Inteiro Teor:

 EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO 

DOS REUS DECRETADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO APRESENTADO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS - VINCULAÇÃO DO 

JULGADOR - SISTEMA ACUSATÓRIO.

 I - Deve ser decretada a absolvição quando, em alegações finais do 

Ministério Público, houver pedido nesse sentido, pois, neste caso, haveria 

ausência de pretensão acusatória a ser eventualmente acolhida pelo 

julgador.

 II - O sistema acusatório sustenta-se no princípio dialético que rege um 

processo de sujeitos cujas funções são absolutamente distintas, a de 

julgamento, de acusação e a de defesa. O juiz, terceiro imparcial, é inerte 

diante da atuação acusatória, bem como se afasta da gestão das provas, 

que está cargo das partes. O desenvolvimento da jurisdição depende da 

atuação do acusador, que a invoca, e só se realiza validade diante da 

atuação do defensor.

 III - Afirma-se que, se o juiz condena mesmo diante do pedido de 

absolvição elaborado pelo Ministério Público em alegações finais está, 

seguramente, atuando sem necessária provocação, portanto, 

confundindo-se com a figura do acusador, e ainda, decidindo sem o 

cumprimento do contraditório.

 IV - A vinculação do julgador ao pedido de absolvição feito em alegações 

finais pelo Ministério Público é decorrência do sistema acusatório, 

preservando a separação entre as funções, enquanto que a possibilidade 

de condenação mesmo diante do espaço vazio deixado pelo acusador, 

caracteriza o julgador inquisidor, cujo convencimento não está limitado 

pelo contraditório, ao contrário, é decididamente parcial ao ponto de 

substituir o órgão acusador, fazendo subsistir uma pretensão abandonada 

pelo Ministério Público.

 A propósito, a jurisprudência admite a fundamentação ‘per relationem’. 

Veja-se STF, AI 738982 AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, d.j. 29.05.12:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO 

MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. 

LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE 

MOTIVAÇÃO. O julgamento monocrático de agravo de instrumento está 

expressamente previsto no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte já firmou o 

entendimento de que a técnica de motivação por referência ou por 

remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição 

Federal. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência 

de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os 

fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em 

fase anterior ao recebimento da denúncia. Agravo a que se nega 

provimento. (grifos nossos)

 3. Dispositivo

a) Absolvo a ré Jôse Nery dos Santos;

b) Intimem-se.

c) Após o trânsito em julgado, arquive-se.

d) Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.3.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190608 Nr: 10738-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 190608

 Em 13.03.2018, às 17h39min, 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. Ausente o réu. 

Realizada a inquirição das testemunhas Farley Sandro Barbosa de Araújo 

e Ronaldo da Silva Santos. Ministério Público e Defensoria Pública 

desistiram das demais testemunhas. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Decreto 

a revelia do réu. 2. Homologo a desistência quanto a oitiva das 

testemunhas faltantes. 3 Após a vinda da precatória da oitiva da vítima, 

vistas às partes para alegações finais escritas.” 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

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 190608

Em 13.03.2018, às 17h39min, 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

 ________________________

Farley Sandro Barbosa de Araújo

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 190608

Em 13.03.2018, às 17h39min, 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

 ________________________

Ronaldo da Silva Santos

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 172464 Nr: 5442-98.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Costa Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 O julgamento monocrático de agravo de instrumento está expressamente 

previsto no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte já firmou o entendimento 

de que a técnica de motivação por referência ou por remissão é 

compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal. Não 

configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação 

a decisão que adota, como razões de decidir, os fundamentos do parecer 

lançado pelo Ministério Público, ainda que em fase anterior ao recebimento 

da denúncia. Agravo a que se nega provimento. (grifos nossos) 

3 .D i spos i t i voa )Abso l vo  o  réu  M a r c o s  A n t ô n i o  C o s t a 

A r a ú j o ; b ) I n t i m e m - s e . c ) A p ó s  o  t r â n s i t o  e m  j u l g a d o , 

arquive-se.d)Cumpra-se.Barra do Garças, 14.3.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264058 Nr: 15546-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius de Oliveira Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:MT20235

 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 16/04/2018, às 17:00 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.: 264057 Nr: 15545-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius de Oliveira Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:MT20235

 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 16/04/2018, às 18:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 265019 Nr: 16184-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanio Vieira Ribeiro

 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

 Os fatos suscitados como novos pela defesa confundem-se com o mérito 

do feito, sendo prematuro a sua análise neste instante processual, vez 

que não houve sequer encerramento da instrução processual.

Ademais, a análise dos fatos reclama análise profunda das provas, o que 

é incompatível neste momento, sob pena de antecipação de mérito da 

demanda.

 Desta forma, postergo a análise do pedido de revogação para ao término 

da instrução processual.

Por fim, eventual alegação de parcialidade de testemunha deve ser oposta 

em oportunidade da audiência para oitiva de Amanda Marques Lobato, vez 

que sequer fora ouvida em Juízo acerca dos fatos.

Ciência ao Ministério Público e Advogado.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de março de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 13591 Nr: 46-34.1999.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Benedito Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Conforme legislação processual, impulsiono estes autos e procedo à 

intimação do advodado do acusado para que, no pazo legal (05 dias), 

apresente alegações finais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 173327 Nr: 6495-17.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Henrique Luiz Romero, Eduardo 

Rodrigues Azevedo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 Vistos, etc.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (fls. 326/331v). Cumpra-se a sentença de fls. 247/253v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 206326 Nr: 7354-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos, etc.

Considerando que o documento de fl. 196 a advogada, Grazziely Barros 

do Prado devidamente inscrita na OAB/GO 32500, informou que não mais 

responde pela defesa do réu, intime-se pessoalmente o acusado para que 

constitua novo causídico, ou informe a impossibilidade financeira para 

constituir advogado particular, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo conta 

que em caso de inércia, ser-lhe-á nomeada defensor público.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 237838 Nr: 14694-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaria Suzuk Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado da ré não juntou documento de ciência 

inequívoca da renúncia de mandado, intime-se o mesmo a fim de que 

apresente o documento ou defesa inicial no prazo legal, sob pena de ser 

oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil acerca do ocorrido.

Decorrido o prazo sem que haja a apresentação de defesa ou juntada de 

documento pelo advogado constituído pela ré Rosaria Susuk Santos, 

intime-se pessoalmente a acusada para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias, fazendo conta que em caso de inércia, ser-lhe-á 

nomeada defensor público.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar resposta à acusação, pelo 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 207611 Nr: 8088-13.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauro Sardinha 

Tavares - OAB:8.863/GO

 Impulsiono estes autos, a fim de que seja intimado via DJE o advogado do 

réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012336-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES (EXEQUENTE)

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA MARQUES (EXECUTADO)

 

1. Após a constrição do bem pelo sistema RENAJUD a parte requerente 

apontou seu possível paradeiro, assim sendo, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção do indigitado bem. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção do veiculo, realizando sua 

avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-lo como pagamento da 

dívida. Caso o veículo não seja encontrado, desde já deverá o oficial de 

justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações, na forma acima 

determinada. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens 

penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei 

dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a 

Secretaria data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do 

respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 

2º), por escrito ou oralmente a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no 

art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante 

recibo nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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MILTON BORANGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON BRUNO SANTINO DA ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 23/05/2018 Hora: 12:40/mt , sob pena de contumácia 

e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000174-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Barra do Garças (REQUERIDO)

ROBERTO ANGELO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) IZADORA 

LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 20/04/2018 Hora: 15:00 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000279-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WEILY 

SILVA SANTOS - MT0014572A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 07/05/2018 Hora: 14:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010677-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE MARIA CONCEICAO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 CIBELE MARIA CONCEICAO LOPES, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT0017912A para se 

manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA YUMI MATSUMORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. Deveras, necessário se faz averiguar, 

de fato, os motivos pelos quais o preposto da requerida se negou a 

entregar os documentos exigidos pela parte autora, eis que esta não 

juntou aos autos sequer o contrato social da mencionada empresa, 

demonstrando de forma indene de dúvidas ser ela sócia desta. 2. 

Igualmente, incumbirá a parte autora informar por quais razões não foi 

juntamente com o senhor Emerson até a agência bancária e retirou tais 

documentos, caracterizando o interesse de agir, pois ao menos em 

cognição sumária verifico a carência de uma das condições da ação, não 

desembocando no indeferimento da inicial, face o disposto no art. 317 do 

CPC. 3. Assim sendo, com fulcro na inteligência extraída do art. 300, §2°, 

do CPC, DETERMINO seja citada a parte contrária para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar nos autos sobre o pedido de tutela provisória 

de urgência formulado pela parte requerente. 4. Após o prazo, faça 

conclusos para apreciação da liminar. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DE ANDRADE CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARASANTA - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL AGUA SANTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CAMILA ESCOBAR - MT19364/O para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 15/05/2018 

Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000957-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHEISY CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RAMON CESAR DA FONSECA - MT0019346A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/05/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010217-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA CAVALCANTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 
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(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - 

MT0012203S para no prazo de 05(cinco ) dias se manifestar acerca do 

depóisito feito no ID 12110600 ao 12110628 ,devendo indicar os dados 

necessários para a devida expedição do alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES CAETANO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CAETANO FREITAS OAB - GO50974 (ADVOGADO)

NATTUZA DE SOUSA SARAIVA OAB - GO50559 (ADVOGADO)

SAMUEL SOUSA JUNIOR OAB - GO47041 (ADVOGADO)

LARA NAZARETH RIBEIRO OAB - GO49152 (ADVOGADO)

GUILHERME CORDEIRO DE LIMA OAB - GO51368 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: NATTUZA DE SOUSA SARAIVA - GO50559, SAMUEL 

SOUSA JUNIOR - GO47041, LARA NAZARETH RIBEIRO - GO49152, 

GUILHERME CORDEIRO DE LIMA - GO51368, JOAO GABRIEL CAETANO 

FREITAS - GO50974 para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 25/04/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado Id nº 11740711 

interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES BEJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT0009707S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BORGES E BELE (REQUERIDO)

JONVANI ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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 JOSE GONCALVES BEJOS, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: BEATRIZ DE 

FREITAS COSTA AMADIO - MT0009707S 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. José Fernando - Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA PENQUIS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO LEAL LIRA (REQUERENTE)

TANIA OLIVEIRA DA LUZ ALVES (REQUERENTE)

DIVINO TAVARES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/05/2018 Hora: 14:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARIANA DE SOUSA ARAUJO - MT0021229A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/05/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CAMELO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA GOBATTI CALCA OAB - MT0013745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: KATIA GOBATTI CALCA - MT0013745A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/05/2018 

Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 180102 Nr: 2070-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian da Silva Moreno Isasi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

ATA DE AUDIÊNCIA

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 2070-10.2014.811.0004

Natureza: Ação Penal

Parte Autora: Ministério Público

Denunciado (a): Willian da Silva Moreno Isasi

Data e horário: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018.

PRESENTES

Juiz de Direito: Fernando da Fonsêca Melo

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, o MM Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos. 

Tendo em vista o teor da certidão de folha n.º 160 e a impossibilidade de 

nomeação de advogado dativo, restou-se prejudicada a realização do ato. 

Posto isso, REDESIGNO a audiência de recebimento de denúncia para o 

dia 24.04.2018, a ser realizada às 14:00 horas (MT). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Marcos Rodrigues de Lima – Estagiário, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 202954 Nr: 5459-66.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabella Rodrigues da Silva Conde, Lucimeire 

Rodrigues da Silva, Nathalia Viana Costa, Larissa Mishelle Vieira Aires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, JUNIO CESAR C. DA SILVA - OAB:19.199MT

 Assim sendo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Isabella Rodrigues da 

Silva Conde e Nathália Viana Costa, com base no art. 107, IV c/c art. 109, 

VI e 115 ambos do Código Penal. No que tange as autoras Larissa Mishelle 

Vieira e Lucimeire Rodrigues da Silva, designo audiência de recebimento 

de denúncia para o dia 21 de junho de 2017, que ocorrerá precisamente 

às 13h00min (MT), caso a denúncia seja recebida, poderá o Ministério 

Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 89 da lei 

9099/95. Citem-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, 

advertindo que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, 

para que apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de 

dativo. Ciência ao Ministério PúblicoApós o trânsito em julgado, arquive-se 

com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças - MT, 10 de Maio de 2017.FERNANDO DA 

FONSÊCA MELOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 202954 Nr: 5459-66.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabella Rodrigues da Silva Conde, Lucimeire 

Rodrigues da Silva, Nathalia Viana Costa, Larissa Mishelle Vieira Aires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, JUNIO CESAR C. DA SILVA - OAB:19.199MT

 DECISÃO

 Processo n.º: 5459-66.2015 Código:202954

Vistos.

 1. Considerando a resistência do suposto autor do fato em cumprir a 

transação penal homologada por este juízo, folha n.º 69 e 69-v, 

REVOGO-A nos moldes preconizados pela Súmula Vinculante n.º 35.

 2. Designo audiência de recebimento de denúncia para o dia 25.04.2018, 

a ser realizada às 14h45min, caso a denúncia seja recebida, poderá o 

Ministério Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 

89 da lei 9.099/95.

3. Intime-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo-o 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de dativo.

4. Notifique-se e dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 26 de Fevereiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 250128 Nr: 6286-09.2017.811.0004

 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): Cleyton Cassio de Souza Silva, Andre 

Carvalho Reginato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364

 Intimação da Advogada

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007772-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL MAGALHAES BENEVIDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007772-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LENILSON MAGALHAES 

REQUERIDO: ARIEL MAGALHAES BENEVIDES Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Interdição com pedido de Tutela de Urgência proposta por 

Lenilson Magalhães que objetiva a interdição de Ariel Magalhães 

Benevides. Narra o Requerente, em síntese, ser avô do interditando Ariel 

Magalhães Benevides, o qual padece de enfermidade diagnosticada como 

CID: 10F20, esquizofrenia. Afirma que, desde o falecimento da mãe do 

interditando, em 2003, este vem sendo assistido em todas suas 

necessidades pelo seu avô, mantendo também desde aquela época a sua 

guarda. Ademais, relata ainda que a patologia apresentada pelo 

interditando impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma 

vez que não possui condições intelectuais, de julgamento ou para gerir 

atividades relacionadas a vida civil, necessitando de cuidados contínuos. 

Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar 

curador especial desta para prestar-lhe a assistência privada. Acostados 

à inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 11592890). Nesta 

oportunidade o Ministério Público se manifesta favoravelmente aos 

pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador de doença diagnosticada sob o CID 10F20, o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu-se favorável ao pedido do requerente. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de ARIEL MAGALHÃES BENEVIDES, declarando-o relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curador LENILSON MAGALHÃES, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, face a gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela 

Definitiva. Após, arquivem-se os autos. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Notificação
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Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007772-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL MAGALHAES BENEVIDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E  I N T E R E S S A D O S  P R A Z O :  1 0  D I A S  A U T O S  N .º 

1007772-06.2017.8.11.0006 ESPÉCIE: CURATELA PARTE REQUERENTE: 

LENILSON MAGALHAES PARTE REQUERIDA: ARIEL MAGALHAES 

BENEVIDES NOTIFICANDO(S): TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação judicial acima 

indicada, consoante petição inicial a seguir transcrita, em resumo, bem 

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Lenilson Magalhães que objetiva a interdição de Ariel 

Magalhães Benevides.Narra o Requerente, em síntese, ser avô do 

interditando Ariel Magalhães Benevides, o qual padece de enfermidade 

diagnosticada como CID: 10F20, esquizofrenia.Afirma que, desde o 

falecimento da mãe do interditando, em 2003, este vem sendo assistido em 

todas suas necessidades pelo seu avô, mantendo também desde aquela 

época a sua guarda.Ademais, relata ainda que a patologia apresentada 

pelo interditando impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que não possui condições intelectuais, de julgamento ou para 

gerir atividades relacionadas a vida civil, necessitando de cuidados 

contínuos. DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição com pedido de Tutela de Urgência proposta por Lenilson 

Magalhães que objetiva a interdição de Ariel Magalhães Benevides.Narra o 

Requerente, em síntese, ser avô do interditando Ariel Magalhães 

Benevides, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID: 10F20, 

esquizofrenia.Afirma que, desde o falecimento da mãe do interditando, em 

2003, este vem sendo assistido em todas suas necessidades pelo seu 

avô, mantendo também desde aquela época a sua guarda.Ademais, relata 

ainda que a patologia apresentada pelo interditando impossibilita-o de 

reger sua vida de forma independente, uma vez que não possui condições 

intelectuais, de julgamento ou para gerir atividades relacionadas a vida 

civil, necessitando de cuidados contínuos.Assim, em virtude do 

interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar curador especial 

desta para prestar-lhe a assistência privada.Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 11592890). Nesta oportunidade o Ministério Público 

se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador de doença diagnosticada sob o CID 10F20, o que 

lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil.Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu-se favorável ao pedido do requerente. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando.Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de ARIEL MAGALHÃES BENEVIDES, declarando-o relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curador LENILSON MAGALHÃES, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias.Sem custas ou honorários, 

face a gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados.Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. 

Após, arquivem-se os autos. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. Cáceres, 14 de março de 2018. 

Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002073-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PERES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art.203 § 4.º do CPC impulsiono os 

autos a fiim de INTIMAR o advogado da parte autora para no prazo de 10 

(dez) dias , manifestar-se acerca da petição id: 12172823. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000335-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TICONA CHARUPA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Ato Ordinatório Nos termos doa art. 203 § 4.º do CPC impulsiono os autos 

a fim de intimar o advogado da parte autora para no prazo de 10 (dez) 

dias manifestar-se acerca da petição id: 1189144. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000538-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE CAMPOS COLETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora para justificar 

a razão da juntada dos arquivos de id. 9599441 e seguintes no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de exclusão do sistema PJE por ausência de 

relação com a causa. 2 – Em seguida, tendo em vista que o processo está 
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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. Desse modo, DETERMINA-SE que as partes especifiquem 

as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000093-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FRANCA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000093-86.2016.8.11.0006 

AUTOR: MATHEUS FRANCA GONCALVES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por MATHEUS 

FRANÇA GONÇALVES em face da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos. Sustenta que 

foi vítima de acidente de trânsito no dia 09.07.2015 que lhe acarretou 

lesões no punho, joelho e braços. Requer a condenação da ré ao 

pagamento da complementação do seguro no percentual de 70% (setenta 

por cento), custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (1396891) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 1486335 

argumentando, em preliminar, a ausência de interesse de agir devido a 

concessão administrativa da indenização e ausência de pressuposto de 

constituição válida do processo e, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo (id. 1646023). Realizados alguns atos 

processuais, foi acostada o Laudo pericial unilateral no id. 1647591. 

Réplica no id. 1696370. As partes manifestaram-se quanto ao exame 

promovido junto à parte autora. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida de ausência 

de interesse de agir em razão da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento da 

indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Quanto à preliminar de 

ausência de pressuposto regular do processo consubstanciado na 

ausência de comprovante de residência em nome do autor, tem-se que tal 

questão encontra-se superada conjunto probatório juntado no processo, 

bem como pelo fato do acidente ter aqui ocorrido, razão pela qual este 

Juízo a rejeita. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, concluiu que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 1647591 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

punho esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há que se falar em ausência 

de nexo causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. 

Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a 

avaliação médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

redução de força e mobilidade do punho esquerdo, ocasionando lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média) e comprometimento de força do membro. 

Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na 

área médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para 

que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é 

prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente esta 

acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. Deste 

modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos 

autos, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o 

grau e a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Como no caso do Autor houve a perda parcial média, com 

repercussão de 50% (vinte cinco por cento), o valor indenizatório deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500 – 25% = 3375/100 = 33,75 x 50 % 
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(grau de lesão da Autora) = R$ 1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Assim, como o Requerente já recebeu 

administrativamente o valor supracitado (R$ 1.687, 50 – um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não há valor remanescente 

pendente de pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido 

veiculado na inicial é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, 

este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, 

extingue o processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I 

do CPC. Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 

de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153484 Nr: 787-77.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE CRISTINA MIRANDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado 

executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC. Desse modo, preenchidos 

os pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC.CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo.2 – Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º).3 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil).4 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça 

autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer 

os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 

oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159074 Nr: 6809-54.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AROLDO PEDRINO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA SUELI C.MIOTTO JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado 

executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC. Desse modo, preenchidos 

os pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC.CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo.2 – Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º).3 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil).4 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça 

autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer 

os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 

oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza. 6 – Não havendo pagamento da dívida, penhora 

ou arresto na forma autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em 

vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99444 Nr: 4531-85.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63.440, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 Tendo em vista a manifestação da parte autora, fl 358, INTIMO a parte 

Requerida para manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156559 Nr: 4210-45.2013.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINA DE ALELUIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA BARRANCO LADEIA, VANILDA 

CASTRILLON MENDES DANTAS, DOMINGOS RAMOS FERREIRA, 

MAURICIO FRANCISCO FERREIRA, FRANCISCA GONÇALVES FERREIRA, 

JOAQUINA FERREIRA, JOÃO DA COSTA, ANA NATALINA FERREIRA 

FARIA, PEDRO JOSÉ FARIA, NADIR VERIDIANA FERREIRA DA COSTA, 

ANGELA MARIA FERREIRA, JACINTO SEBASTIAO FERREIRA, NATALINA 

PEDROSA FERREIRA, DORVALICE MIRANDA FERREIRA, ALICE DO 

CARMO FERREIRA, CELSO FELICIANO FERREIRA, JOAQUIM BENEDITO 

FERREIRA, MARIA DE LURDES FERREIRA, AMALIA DE MIRANDA 

FERREIRA, ELIDIO FLORENCIO FERREIRA, MERCEDES GONÇALVES 

FERREIRA, JOELSON DA GUIA FERREIRA, MARY CORREA FERREIRA, 

MARINA GONÇALVES FERREIRA, LUIS MARIO FERREIRA, ISIS ROMANA 

FERREIRA BARBOSA, VALDEVINO BARBOSA, MARTA CATARINA 

FERREIRA, NELIA APARECIDA FERREIRA, NELSON BENEDITO FERREIRA, 

NIVALDO JOSÉ FERREIRA, NEIDE FELICIANA FERREIRA, MARIA ODINEIDE 

FERREIRA, EDINA DE FATIMA FERREIRA, NILSON DOS SANTOS 

FERREIRA, PEDRO SEBASTIAO FERREIRA, LUIZ AIRTON FERREIRA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALIA RODRIGUES 

MARCELINO HURTADO - OAB:16811, DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT
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 Em cumprimento ao art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora para 

manifestar nos autos, acerca das correspondências devolvidas referente 

à Citação dos Requeridos: Celso Feliciano Ferreira; Neide Feliciana 

Ferreira; Durvalice Miranda Ferreira; Elidio Florencio Ferreira, informando 

os endereços atualizados das partes ou requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179767 Nr: 2118-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, BIANCA 

JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

06/06/2018, às 14:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99443 Nr: 4530-03.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEMAT CELULAR (TCO), BRASIL 

TELECOM S.A, CLARO CELULAR, NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, JOÃO 

CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611-B, MIRIAM 

GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795

 Tendo em vista a manifestação da parte autora, fl 358, INTIMO a parte 

Requerida para manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153484 Nr: 787-77.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE CRISTINA MIRANDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).3 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil).4 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 6 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.7 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC).8 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 21 

de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134017 Nr: 2973-44.2011.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CORDEIRO CLEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 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 17/04/2018, 

às 14:30 horas, que se realizará na sala de audiências da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres - MT.

Wanison Corrêa de França

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160727 Nr: 8542-55.2013.811.0006

 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: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A/MT, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 Tendo em vista a manifestação da parte autora, fl.561/562, INTIMO as 

partes Requeridas para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo 

o que entenderem de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27395 Nr: 2753-27.2003.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. CAMPOS CARVALHO & CIA LTDA, PEDRO 

CAETANO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao retorno dos autos a este Juízo. INTIMO as partes, por meio de 
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seus advogados para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176770 Nr: 326-37.2015.811.0006

 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: IBRAIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:5959/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos, em cumprimento ao r. despacho 

de fl., que foi designado o dia 21/05/2018 às 15 horas, a sessão de 

conciliação/mediação nestes autos. Isso posto, INTIMO as partes 

Requerente e Requerida, por meio de advogados, para que compareçam 

ao CEJUSC desta comarca na data e horário acima designados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131550 Nr: 197-71.2011.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANIL DOS SANTOS SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 Certifico para os devidos e legais efeitos, em cumprimento ao r. despacho 

retro, foi agendada sessão de conciliação/mediação nestes autos para o 

dia 23/5/2018, às 14horas. Isso posto, INTIMO as partes Requerente e 

Requerida, por meio de seus advogados para comparecerem à sessão 

acima designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168066 Nr: 4729-83.2014.811.0006

 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: MARIA ROSA VITORAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂNDIDA MARIA RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

interposto pela parte Requerida, ora Apelante, foi protocolizado no prazo 

legal. Isso posto, INTIMO a parte Autora, ora Apelada, para contrarrazoar, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000514-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO BISPO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000514-08.2018.8.11.0006 

AUTOR: JOSE TEODORO BISPO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por JOSÉ 

TEODORO BISPO em face de BANCO BRADESCO S/A. Eis a sinopse fática 

da inicial: “Trata-se de pedido cautelar antecedente à possível ação de 

declaração de inexistência de débito que será movida em face do BANCO 

BRADESCO S/A. Ocorre que para permitir a defesa do direito do Autor, 

faz-se necessária a EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB POSSE DO 

REQUERIDO, qual seja, contrato bancário MORA CRED PESS número 

3480186, 3480215 e PARO CRED PESS 3460186, 0000107 em sua conta 

corrente, Agência 3293 e Conta 0001814-7, com a finalidade de verificar a 

existência e as condições do mesmo. Cumpre pedir também a exibição do 

contrato de adesão do Requerente no BRADESCO VIDA PREV.-SEG VIDA, 

pois o autor não reconhece a autorização de débito em conta neste plano. 

Cabe ressaltar que o Requerente sofre demasiado prejuízo por conta de 

contratos que não reconhece e que são debitados diretamente de sua 

aposentadoria, tendo por isso que sobreviver com quantia mísera. 

Todavia, ao solicitar acesso a referidos documentos, teve a NEGATIVA DE 

ACESSO pela Ré, sob o fundamento da existência de sigilo bancário. 

Ademais, tem-se presente os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, quais sejam: PERIGO DA INEFICÁCIA DA MEDIDA: A Ausência da 

documentação referida impede o Autor de garantir seu direito na via 

judicial, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do 

resultado útil do processo. PROBABILIDADE DO DIREITO: Como ficou 

perfeitamente demonstrado, o direto da Autora é caracterizado 

necessidade indispensável da documentação solicitada e da NEGATIVA 

DE DISPONIBILIZAÇÃO PELO RÉU.(...)” Após tecer suas razões de fato e 

de direto, requereu o quanto segue: “a) A concessão da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; b) A citação do 

Réu para responder, querendo; c) A total procedência do presente pedido, 

para fins de determinar a disponibilização imediata dos documentos 

exigidos sob pena de multa diária nos termos do Art. 537 do CPC/15. d) A 

produção de todas as provas admitidas em direito; f) Desde já manifesta 

seu interesse na audiência conciliatória; g) A CONDENAÇÃO do 

Reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas de 

sucumbência, a serem revertidos para a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, devendo ser depositado no Banco nº 001 – Banco do Brasil, 

Ag. Nº 3834-2, c/c nº 1.041.044-9.” Com a inicial, vieram documentos. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido! Cuida-se de AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por JOSÉ TEODORO BISPO em face 

de BANCO BRADESCO S/A. In status assertiones[1] (Teoria da asserção: 

segundo a qual, as condições da ação podem ser aferidas à luz das 

informações prestadas pelo demandante na inicial), observo que o autor 

carece do necessário interesse de agir, logo, não há condição para ao 

exercício da ação. Ocorre que este Juízo tem exigido das demandas que a 

parte autora demonstre a tentativa de solução extrajudicial da problemática 

a fim de que diante de um resultado negativo reste configurada a 

pretensão resistida e assim o interesse de agir. O fato é que se mostra 

necessário que a parte adote alguma postura proativa anterior ao 

ajuizamento da ação com vistas à resolução da problemática. No caso, 

ainda que o autor tenha demonstrado ter efetuado o prévio requerimento 

administrativo, o fez por meio da Defensoria Pública, tendo recebido a 

resposta contida no id. 11719160 - Pág. 3. Em linhas gerais, pode-se 

extrair da resposta do Banco que não houve propriamente a negativa de 

fornecimento de informações, mas que, em razão do sigilo bancário, 

condicionou o fornecimento dos documentos solicitados, mediante a 

anuência expressa do titular da conta – o que poderia ter sido suprida, 

v.g., mediante a outorga do autor à Defensoria Pública com firma 

reconhecida. Portanto, não há que se falar em negativa da instituição 

financeira em fornecer documentos pela via extrajudicial, logo não há 

pretensão resistida. Contudo, ao que parece, a atitude imediata da parte 

foi bater às portas do Judiciário para a resolução da problemática, que até 

ao momento, nos parece estar despida de resistência. Reverbero no 

sentido de que apego-me ao entendimento de que a esfera cível também 

deve pautar-se pela intervenção mínima, não por outra razão o atual 

Código de Processo Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar 

a resolução dos conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a 

facilitar que as próprias partes encontrem um “meio termo” em seus 

problemas, antes que a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. 

Ora, a exigência do Juízo no comportamento mínimo da parte em tentar 

resolver sua irresignação previamente no campo extrajudicial não se 

traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no cuidado que o Judiciário deve 

tomar em todo o país em homenagem à economia processual e ao 

interesse público. É de conhecimento público que a máquina judiciária 

encontra-se com estoque elevado de processos, para os quais os 

recursos humanos disponíveis para a resolução dos mesmos não têm sido 

suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao contento social de 
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modo que a sociedade permanece insatisfeita com a prestação 

jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe a culpa 

pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Nesse sentido: AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO. -O interesse processual na ação 

cautelar de exibição de documentos, cabível como medida preparatória 

para instruir a ação principal, depende da demonstração da existência de 

relação jurídica entre as partes, da comprovação do prévio requerimento 

administrativo, não atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do 

pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual. 

Observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos. (TJMG – Apelação Cível n. 10467150005495001MG – 

15ª Câmara Cível – Publicado em 11.03.2016. Relatoria do Desembargador 

Edison Freital Leite). APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE 

PROCESSUAL. Ação cautelar exibitória de documentos ajuizada com a 

finalidade de obter documento para instruir ação principal a este 

relacionada. Falta de encaminhamento prévio de pedido administrativo. 

Pretensão resistida não configurada. Ausência de interesse processual. 

Extinção da Ação cautelar. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 24/09/2015). É bem certo que os 

tribunais têm concentrado tais exigências em campos específicos do 

direito, o que não se vê com muita frequência no campo do direito do 

consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista do Estatuto do 

Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não pode elidir do 

ordenamento jurídico preceitos básicos do campo processual de modo que 

este Juízo compreende a necessidade de se exigir a demonstração prévia 

da pretensão resistida até mesmo na seara consumerista – a fim de 

promover a salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início - quais 

sejam, o interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz. Deste 

modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste 

caso, é de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento 

da ação, qual seja, o interesse de agir. Logo, a inicial deverá ser 

indeferida com base no art. 330, III do Código de Processo Civil.[2] É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 330, III, todos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Isento de custas. Cáceres/MT, 09 

de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito 

[1] As condições da ação devem ser aferidas in status assertiones, isto é, 

à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas 

produzidas no processo. (MARINONI e MITIDIERO. In Código de Processo 

Civil comentado artigo por artigo. 4ª edição: Revista dos Tribunais, 2012. 

Página 261). [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o 

autor carecer de interesse processual;

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000935-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação/Busca e Apreensão a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

14 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000927-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Impulsiono os 

autos para intimar a parte requerida, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo legal, apresente Contrarrazões à Apelação 

interposta. Cáceres/MT, 14 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002375-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Impulsiono os 

autos para intimar a parte requerida, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo legal, apresente Contrarrazões à Apelação 

interposta. Cáceres/MT, 14 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO OAB - RJ095711 (ADVOGADO)

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres/MT, 14 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005525-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 14 de março de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 
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RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003264-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH JAIVANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Não possui polo passivo (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Apenas para ciência dos últimos atos expedidos nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185941 Nr: 5744-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JESUS SIMAN LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Vistos, etc.

 Expeça-se mandado para avaliação dos bens penhorados.

Manifeste ainda quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Com a juntada do laudo de avaliação, intimem as partes, devendo o 

Exequente na ocasião informar quanto o interesse na adjudicação.

 Intimação das Partes

 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 do Requerido Guilherme Correa e Cia LTDA, na pessoa de 

seu advogado, para, tomar conhecimento da proposta de honorários do 

Perito Tiago da Silva Fazolo (fls. 613/615), no valor de R$ 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais), devendo efetuar o depósito em conta vinculada ao 

juízo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 14185 Nr: 237-05.2001.811.0006

 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: ESPOLIO DE JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA, 

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA, ZUZE 

RODRIGUES CARDOSO, MANOEL VALERIANO DE ALMEIDA, JOSÉ 

HURTADO, DONATO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES BRANDAO - 

OAB:NAOINF

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, fornecer os meios necessários para possibilitar o 

cumprimento do mandado de audiência designada para o dia 25/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132389 Nr: 1143-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACK FOUAD RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte requerida efetuar o pagamento da dívida, tendo em vista que foi 

intimado via EDITALde 03/10/2017, disponibilizado no DJE nº 10116, de 

05/10/2017 e publicado no dia 09/10/2017. Razão pela qual, INTIMO a parte 

autora, para, no prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 210179 Nr: 10172-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASÔ CANDIDO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA MARIA FERREIRA CARDOSO, ELPIDIO 

MAGALHÃES PINA, SAULO MAGALHÃES PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791, MANOEL ALVARES DE CAMPOS - OAB:1127 -A

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 390,00 (trzentos e 

noventa reais) visando o cumprimento do Mandado de Ciatcao do 

Requerido SAULO MAGALHAES a ser oportunamente expedido.

 Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”.

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168844 Nr: 5305-76.2014.811.0006

 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: FERNANDA DE SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

Razão pela qual, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

, querendo, apresentar contrarrazões.

Escrivã(o)

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 202546 Nr: 4994-17.2016.811.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 61 de 756



 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, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RIBEIRO DE ASSIS, JOSÉ ROBSON DE 

FIGUEIREDO, ZENO TAVARES, GILMAR CAMPOS SILVA, WENDEL 

SOARES SODRÉ, MARCELO ROSÁRIO FERREIRA MARTINS, LAURO 

COLETA SANTIAGO, JOÃO BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aíssa Karin Gehring - OAB:0, 

Carlos Emílio Bianchi Neto - OAB:0, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880/O, CARLOS FREDERICK SILVA INOZ DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6.606/MT, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:"MT", FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:99063/MG, José 

Krominski - OAB:10896, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, LUCAS OLIVEIRA BERNADINO SILVA - OAB:, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16.528, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190, NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - OAB:, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5490

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Requeridos para 

que fiquem cientes de que deverão comparecer à audiência de inquirição 

de testemunha(s) que ocorrerá no Juízo Deprecado localizado na Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, situado à 

Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/n, D, Bairro 

Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, às 14h do dia 08 de maio de 

2018, cabendo ao réu WENDEL SOARES SODRÉ informar/intimar as suas 

testemunhas da referida audiência, sob as penas do art. 455, §3º do CPC. 

Em ato contínuo, intimo os autores desta ação para igualmente 

cientificá-los do mencionado ato, ressaltando que o Estado de Mato 

Grosso já foi cientificado da audiência designada para ocorrer neste juízo 

às 14h do dia 03-04-2018 através da carga feita pela Procuradora do 

Estado Márcia Palmiro da Silva e Lima em 02-02-2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156641 Nr: 4302-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DA GUIA SACRAMENTO RIBEIRO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

apenas um volume (205 folhas). Certifico, ainda, que encerrei o I volume 

contendo 200 folhas e abri o II volume a partir das folhas 201 conforme a 

CNGC determina. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Requerente via DJE/MT, através de seu advogado, para que 

requeira o que entender pertinente no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154792 Nr: 2253-09.2013.811.0006

 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: ONIVALDO SIMÕES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

apenas um volume (101 folhas). Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, 

do CPC/15, INTIMO o Requerente via DJE/MT, através de seus advogados, 

para que requeira o que entender pertinente no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 163548 Nr: 825-55.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE SEGATTO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

apenas um volume (213 folhas). Certifico, ainda, que encerrei o I volume 

contendo 200 folhas e abri o II volume a partir das folhas 201 conforme a 

CNGC determina. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Requerente via DJE/MT, através de sua advogada, para que 

requeira o que entender pertinente no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 202317 Nr: 4846-06.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTEC CONSULTORIA, ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA SILVA CARVALHO - 

OAB:10.627-MT, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12913/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se de Embargos à Execução de Título Extrajudicial opostos pelo 

Município de Cáceres contra a empresa NORTEC Consultoria, Engenharia e 

Saneamento LTDA., no qual sustenta a ausência de título executivo certo, 

líquido e exigível, ao fundamento que a execução se baseia cláusula que 

depende de prévio requerimento administrativo. Sustenta ainda excesso 

de execução. (fls. 05/17).

Documentos iniciais de fls. 18/20.

Certificou-se a tempestividade da ação em tela. (fl. 22).

Em resposta, a empresa credora apontou: (a) inépcia da petição inicial; (b) 

necessidade de desapensamento dos autos; (c) presença de título certo, 

líquido e exigível; (d) pertinência dos cálculos apresentados. (fls. 23/29).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, conheço dos Embargos à Execução em ambos os efeitos, já 

que tempestivos.

Quanto à tese de inépcia, entende-se que o fato estar apensado à ação 

de execução, suprida está eventual ausência de documentos, tratando-se 

de formalismo excesso que em nada agrega à efetiva prestação 

jurisdicional.

Em tendo sido deferido efeito suspensivo a este feito, prejudicado o 

pedido de desapensamento.

No mérito, o caso é de acolhimento da pretensão e extinção da execução.

O art. 783 do CPC/2015, aplicável ao caso, estabelece que execução para 

cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 

líquida e exigível.

No caso, porém, a obrigação contratual que ampara a execução não se 

reveste de certeza, liquidez e exigibilidade.

 Começa que o Município nega o débito, sob a alegação de que NÃO FOI 

REALIZADA A VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO IMPOSTA NO CONTRATO A 

JUSTIFICAR A COBRANÇA.

 Para tanto, invoca a cláusula segunda do contrato, que assim prevê: 

“Quando o número de ligações domiciliares de água e/ou esgotamento 

sanitário superior em 5% (cinco por cento) o número existente de ligações 

na data de expedição da Ordem de Serviço, devendo então o reajuste ser 

feito proporcionalmente ao número de ligações, e assim sucessivamente a 

cada eventual acréscimo de 5%.” (Cláusula 2.3.6, do contrato 

administrativo de fl. 154 verso dos autos principais).

Ora, tal questão é objeto de controvérsia entre as partes, o que, 
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evidentemente, não pode ser discutido no âmbito da presente execução, 

que, repita-se, deve ter como fundamento título executivo líquido, certo e 

exigível.

 Não há certeza quanto ao débito, tendo em vista os termos ajustados, o 

que deve ser melhor elucidado em eventual ação de conhecimento, que 

permite dilação probatória.

 Aqui, não há espaço para eventual dúvida acerca da exigibilidade, 

liquidez e certeza da dívida.

 A certeza compreende a definição dos sujeitos ativo e passivo, da 

natureza da relação jurídica e do objeto que ampara a dívida. A liquidez 

implica determinação do valor devido. Já a exigibilidade diz com o momento 

da satisfação do crédito.

 Isto é, sem esses requisitos, não há título executivo, como no caso em 

questão.

 Não se está a dizer que o exeqüente eventualmente possa não ter direito 

aos valores reclamados. Apenas que a controvérsia depende da análise 

do contrato administrativo, porque consigna obrigação que está 

condicionada à prestação do serviço, o que necessita de comprovação 

pela suposta credora.

Em suma, a exequente escolheu a via inadequada para cobrar a quantia 

que entende devida.

 Nesse contexto, o contrato não constitui título hábil a amparar a pretensão 

executiva.

 E, nos termos do atual Código de Processo Civil, é nula a execução se o 

título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e 

exigível.

 Nesse sentido, é a orientação do STJ:

 “Não constitui título executivo o documento em que se consigna 

obrigação, cuja existência está condicionada a fatos dependentes de 

prova. É o que ocorre quando consista em contrato em que o surgimento 

da obrigação de uma das partes vincule-se a determinada prestação da 

outra. Necessidade, para instaurar-se o processo de execução, de que o 

exequente apresente título do qual, por si só, deflua a obrigação de pagar. 

Impossibilidade de a matéria ser remetida para apuração em eventuais 

embargos, que estes se destinam a desconstituir o título anteriormente 

apresentado e não a propiciar sua formação” (RSTJ 47/287, Theotonio 

Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de 

Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, nota 20a ao art. 585, 43ª 

edição, 2011).

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Acolher os presentes Embargos à Execução para extinguir o processo 

de execução em apenso, nos termos do art. 487, I c/c art. 783 CPC;

(b) Sem custas;

(c) Honorários fixados em 10% do valor da condenação atualizado a 

serem arcados pelo Embargado, suspensos em razão da assistência 

judiciária gratuita, forte no art. 98 CPC;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Vistos, etc;Trata-se de termo circunstanciado registrado em razão da 

suposta prática do delito previsto no artigo do Código Penal Brasileiro, em 

tese, praticado por WALISON CONCEIÇÃO OLIVEIRA, no dia 

08.10.2009.Às fls. 292/293, a nobre representante do Ministério Público 

manifestou-se pela extinção da punibilidade do autor do fato.É o 

necessário registro. Fundamento e Decido.Compulsando e analisando 

detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao Ministério Público 

em sua cota retro encartada.Dispõem nos artigos 129, 107, inciso IV c/c 

109, inciso V, todos do Código Penal Brasileiro, verbis:Art. 129. Ofender a 

integridade corporal ou a saúde de outrem:Pena - detenção, de três meses 

a um ano.(...)Art. 107. Extingue-se a punibilidade:(...)IV- pela prescrição, 

decadência ou perempção;(...)Art. 109.A prescrição, antes de transitar em 

julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste 

Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao 

crime, verificando-se: (...)V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual 

a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;Constata-se assim, que 

desde a data dos fatos – 08.10.2009 - até hoje, decorreu lapso temporal 

superior a quatro anos, devendo dessa forma ser reconhecida a 

ocorrência da prescrição.POSTO ISSO, em consonância com parecer 

ministerial, por se tratar de matéria de ordem pública, com supedâneo legal 

previsto no art. 61, "caput", do Código de Processo Penal, bem como, com 

fulcro nos artigos 107, inciso IV c/c o 109, inciso VI, ambos do Código 

Penal Brasileiro, declaro extinta a punibilidade de WALISON CONCEIÇÃO 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, face à ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado.Dispensada a intimação, 

consoante disposto no Enunciado Criminal 105, do FONAJE, verbis: "é 

dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade (XXIV Encontro – Florianópolis/SC)".Sem 

custas.Procedidas às anotações, comunicações e baixas de estilo, 

arquivem-se.Cumpra-se.

Vistos etc;Compulsando os autos, verifica-se que se trata de TCO 

instaurado para apurar acerca da prática do delito previsto no artigo 180, 

§3º do CP, ocorrido na data de 14.05.2012, em tese, praticado por 

VANDERSON FERRARI E WILLIAN ENGELS MIRANDA.A i. Representante 

do M.P, às fls. 247/248, manifestou-se pela extinção da punibilidade 

antecipada do autor do fato supracitado, com fulcro nos artigos 107, IV e 

109, V todos do CP.É o necessário registro.Fundamento e Decido.O fato 

ora investigado se subsume ao crime tipificado no artigo 180, §3º do CP, 

cuja pena máxima é de 01 (um) ano. Constata-se que os fatos delitivos 

ocorreram na data de 15.05.2012, não tendo sido oferecida denúncia até a 

presente data; contudo, a i. Promotora de Justiça pugnou pelo 

reconhecimento da prescrição (fls. 247/248).Pois bem, observando-se o 

disposto no artigo 180, §3º do CP, do CPB, artigos 107, IV e 109, V todos 

do Código Penal, verifica-se a incidência da prescrição, verbis:Art. 107. 

Extingue-se a punibilidade:(...)IV- pela prescrição, decadência ou 

perempção;(...)Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a 

sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, 

regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, 

verificando-se: (...)V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um 

ano ou, sendo superior, não excede a dois;(...)Art. 180 - Adquirir, receber, 

transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que 

sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a 

adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.(...)§ 3º - Adquirir ou 

receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e 

o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por 

meio criminoso: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)Verifica-se dos 

autos que desde a data da ocorrência do delito até hoje decorreram 05 

(cinco) anos, devendo assim, ser reconhecida a ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva estatal. POSTO ISSO, por se tratar de matéria de 

ordem pública, com supedâneo legal previsto no art. 61, "caput", do Código 

de Processo Penal, bem como, com fulcro nos artigos 107, inciso IV c/c 

109, inciso V todos do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

VANDERSON FERRARI E WILLIAN ENGELS MIRANDA, devidamente 

qualificada nos autos, face ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado.Dispensada a intimação da autora do fato, consoante 

Enunciado Criminal 105, do FONAJE.Ciência ao M.P.Sem 

custas.Procedidas às anotações, comunicações e baixas de estilo, 

arquive-se.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011174-44.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORACINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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: 

8011174-44.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ORACINA DE OLIVEIRA 

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 
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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: 8011485-35.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011485-35.2015.8.11.0006 REQUERENTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA 

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: 8010901-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEVOALDO OLIVEIRA DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8010901-65.2015.8.11.0006 REQUERENTE: GEVOALDO OLIVEIRA 

DELUQUI 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: 8010509-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES (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: 

8010509-28.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

GONCALVES 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 
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(Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010937-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA PELONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8010937-10.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ROSA PELONI 

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: 8010406-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANDRE DA SILVA (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: 

8010406-21.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ALESSANDRO ANDRE DA 

SILVA 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: 8011033-25.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DANIELLE SILVA DIAS (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: 

8011033-25.2015.8.11.0006 REQUERENTE: APARECIDA DANIELLE SILVA 

DIAS 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: 8011081-81.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES COELHO (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: 

8011081-81.2015.8.11.0006 REQUERENTE: LEANDRO ALVES COELHO 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 65 de 756



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: 1007349-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (REQUERENTE)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1007349-46.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO, PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN REQUERIDO: 

THEREZINHA GARCIA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS C/c 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO e PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN em desfavor de 

THEREZINHA GARCIA, requerendo pedido de homologação de acordo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. No caso, dúvidas 

não há que a pretensão da parte autora se trata de reprodução de ação 

ajuizada, qual seja, processo n. 1006135-20.2017.8.11.0006, autos estes 

que já foi prolatada a sentença homologatória. Com efeito, ressai dos 

autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e 

causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da 

litispendência. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é 

idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da 

perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 

3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, CPC), que o juiz conhecerá 

de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida 

a sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma 

vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois 

se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho 

não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica 

da litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada eletronicamente. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIANE RODRIGUES DA CRUZ (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: 1001718-24.2017.8.11.0006 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 MEIRIANE RODRIGUES DA CRUZ em 

face de VIVO S.A., alegando a autora que em Fevereiro/2017 se dirigiu até 

sua agência bancária (Caixa Econômica Federal), preenchendo 

formulários e entregando cópias de seus documentos pessoais para a 

análise de financiamento da casa própria, aquisição essa pretendida há 

muitos anos pela autora. Afirma que em 02 de Março de 2017, a autora 

recebeu a ligação da gerente da Caixa Econômica Federal, informando que 

o cadastro da requerente já havia sido analisado pelo banco, todavia a 

resposta sobre o resultado somente poderia ser informada pessoalmente, 

e quando comparece à agência foi informada que o cadastro havia sido 

reprovado em razão 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$ 129,86 (cento e vinte e 

nove reais e oitenta e seis centavos) inserido em 17/03/16, 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 em análise ao sistema da requerida, restou verificada 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. Aduz que 

a parte autora utilizou a linha telefônica, bem como efetuou pagamento de 

diversas faturas, entretanto, por mera liberalidade deixou de efetuar os 

pagamentos de suas faturas, 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. 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 telas 

comprobatórias da contratação 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 
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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 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: 1001717-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELLEN MARIA PEREIRA DA 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)

 

Processo: 1001717-39.2017.8.11.0006 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 JUCIELLEN MARIA 

PEREIRA DA SILVA em face de VIVO S.A., alegando a autora que 

alegando a autora que em Fevereiro/2017 se dirigiu até sua agência 

bancária (Caixa Econômica Federal), preenchendo formulários e 

entregando cópias de seus documentos pessoais para a análise de 

financiamento da casa própria, aquisição essa pretendida há muitos anos 

pela autora. Afirma que em 24 de fevereiro de 2017, a autora recebeu a 

ligação da gerente da Caixa Econômica Federal, informando que o 

cadastro da requerente já havia sido analisado pelo banco, todavia a 

resposta sobre o resultado somente poderia ser informada pessoalmente, 

e quando compareceu à agência foi informada que o cadastro havia sido 

reprovado em razão 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$ 219,72 (duzentos e 

dezenove reais e setenta e dois centavos) inserido em 26/06/14, 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. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

8265438), 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: 1001540-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001540-75.2017.8.11.0006 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 INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FAGNER LUIZ MORAES DA SILVA em 

desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que ao tentar fazer compras 

em alguns estabelecimentos comerciais, foi surpreendida com a negativa 

em razão de que seu nome estaria inserido nos órgãos restritivos de 

créditos (SERASA e SPC), por lançamento efetuado pela requerida no 

valor de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) e inserido 

no cadastro de devedores em 10/10/2013. Afirma que em momento algum 

realizou negócio jurídico com a requerida, portanto, é absolutamente ilegal 

a inscrição do CPF do Requerente nos órgãos de proteções (SERASA e 

SPC), uma vez que, jamais houve nenhum negócio jurídico entre ambos. 

Ao final requer a declaração de inexistência de débito 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, 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. 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, 
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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 

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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002647-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CARLOS DO NASCIMENTO (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: 1002647-57.2017.8.11.0006 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 ALFREDO CARLOS DO 

NASCIMENTO em face de VIVO S.A., alegando a autora que em virtude de 

uma inserção indevida em 16/05/2015, no valor de R$ 98,47 (noventa e 

oito reais e quarenta 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. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

9311981), 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: 1001927-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA RAMOS JUSTINIANO (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001927-90.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por ROSANA 

APARECIDA RAMOS JUSTINIANO em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A, alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 210,58 (duzentos e dez reais e 

cinquenta e oito centavos). Entretanto, a Autora alega não ter celebrado 

qualquer contrato com a Reclamada, razão pela qual, ao seu entender, a 

cobrança 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 
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avanço e análise da controvérsia posta. A requerida suscitou 

incompetência dos Juizados Especiais, no entanto, são incompetentes 

para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Assim, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

contratação, independentemente da realização de prova pericial, razão 

pela qual, REJEITO a Preliminar de Necessidade Prova Técnica. 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. 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, no bojo de sua 

defesa, telas sistêmicas que demonstram o cadastro da Autora, bem como 

Telas de Pagamentos efetuados pela mesma em mês próximo ao da fatura 

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 

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: 8011980-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA BARBOSA DA SILVA OAB - MT0013899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Proc. 8011980-45.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Houve a celebração de 

acordo entre as partes (id. 8144692). HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes juntado 

nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, conforme 

dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000663-38.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUZIA APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A., alegando a autora que pleiteou um crediário 

para aquisição de artigos pessoais, momento em que lhe foi informado da 

existência de pendência junto a Promovida, por débito inserido no cadastro 

de devedores em 12/07/2015, no valor de R$ 179,42 (cento e setenta e 

nove reais e quarenta e dois centavos) referente ao suposto contrato nº 

0213021804. Aduz que a inserção indevida trouxe diversas complicações 

para a Promovente, dentre outras, a restrição ao crédito, motivo ensejador 

de outras inserções, conforme extrato em anexo, as quais também serão 

discutidas Judicialmente, e que a requerida agiu de maneira ilícita, 

cobrando da Promovente o pagamento de uma obrigação contratual 

decorrente de uma prestação de serviço não pactuada, evidenciando uma 

falha da Promovida. Ao final requer a anulação do negócio jurídico, 

declarando inexigível a dívida cobrada pela requerida, retirando o nome do 

autor do cadastro de devedores, 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. 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 
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ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. REJEITO o pleito da autora que 

em sua impugnação à contestação pugnou pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO o pedido da autora. 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 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. 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 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: 1002401-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEONOR CEBALHO CAETANO (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: 1002401-61.2017.8.11.0006 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 DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VANDEONOR CEBALHO CAETANO em 

face de VIVO S.A., alegando a autora 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, entretanto ficou 

impossibilitado de efetuar as compras, uma vez que foi informado pelo 

atendente que não poderia realizar a venda pois havia sido constatado 

através do sistema da loja que o Autor estava com restrição em seu nome 

lançado pela requerida no valor de R$ 174,46 (Cento e setenta e quatro 

reais e quarenta e seis centavos), incluído no cadastro de devedores em 

09/12/2016, referente ao contrato nº 0265818416. Aduz que não 

reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas 

obrigações. Ao final requer a anulação do negócio jurídico e declarando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 70 de 756



inexigível a dívida cobrada pela Ré, cancelando o contrato e todos os 

débitos, bem como a condenação em danos morais. Em sua defesa, a 

requerida alega que em análise ao sistema da requerida, restou verificada 

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. Aduz que 

a parte autora utilizou a linha, bem como efetuou pagamento de faturas, 

entretanto, por mera liberalidade deixou de efetuar os pagamentos de 

suas faturas, 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. 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 telas 

comprobatórias da contratação 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. 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. 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. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SANABRIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000212-13.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ADILSON SANABRIA OLIVEIRA em desfavor de VIVO S.A., alegando a 

autora que foi até uma loja para efetuar uma compra, mas no momento em 

que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informado pelo 

atendente que, por meio de uma consulta no SPC - Serviço de Proteção ao 

Crédito, constatou que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, 

inviabilizando a aquisição almejada. Aduz que surpreso com a notícia e 

convicto de não possuir qualquer dívida que justificasse tal restrição de 

crédito, dirigiu-se até o SPC - Serviço de Proteção ao Crédito para retirar 

um extrato que indicasse seu nome no cadastro, e constatou um 

lançamento efetuado pela requerida no valor de R$ 129,43 (cento e vinte e 

nove reais e quarenta e três centavos) referente ao contrato nº 

0222295787 e inserido no cadastro em 12/04/2015. Sustenta que 

desconhece tal débito, e ao final requer a declaração de nulidade da 

cobrança questionada, a retirada no nome do requerente dos cadastros 

de maus pagadores, e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. A parte requerida juntou aos 

autos cópia dos referidos contratos. Para aferir se a assinatura lançada 

nos contratos em tela é verídica ou não, necessária se faz a confecção 

de perícia, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. É o que orienta a 

jurisprudência: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA 
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ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A competência dos Juizados Especiais está 

adstrita às causas de menor complexidade. 2. Na hipótese dos autos, a 

recorrida afirma não possuir contrato de telefonia com a empresa 

recorrente, mas a ré trouxe aos autos documentos que demonstram a 

existência de contrato entabulado entre as partes. Assim, é imprescindível 

a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da 

assinatura aposta no documento, revelando-se adequada a valoração do 

juiz da origem. 3. Diante da imprescindibilidade da produção de prova 

pericial para o deslinde da controvérsia, verifica-se a complexidade da 

matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, 

nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 

9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas, que resta 

suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, 

em face da ausência de contrarrazões.” (TJDFT - Acórdão n.584896, 

20110910260702ACJ, Relator: LEILA CURY, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág.: 314) Grifo nosso. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011818-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo nº 8011818-50.2016.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de ACAO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE 

EMERGÊNCIA proposta por ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES 

DA AGRICULTURA, PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E 

PISCICULTORES RURAIS DA GLEBA PIRAPUTANGAS contra ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta a parte 

promovente que em julho de 2015 houve aumento em sua conta de 

energia, e após várias reclamações da promovente, a requerida constatou 

que houve excesso de cobrança, afirmando que houve uma cobrança 

mais de 917 Kwh. Narra que no mês de julho de 2016 foi surpreendida por 

nova cobrança indevida, no valor de R$ 4.250,55 (quatro mil, duzentos e 

cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), sendo 8.282 Kwh de 

suposto consumo, e em contato com a requerida buscando a revisão da 

fatura, foi informada que nada poderia ser feito, pois tratava-se de 

cobrança por uso de Kwh. Prossegue afirmando que no mês seguinte, em 

agosto de 2016, houve o consumo de 761 Kwh, e nos meses anteriores, 

houve consumo de 20 kwh ou no máximo 285 Kwh, o que levaria a 

conclusão de que a cobrança de 8.282 Kwh no mês de julho de 2016 

seria absurda e indevida. Alega que a previsão de corte seria em 

23/08/16, e ao final pretende o deferimento da tutela de emergência para 

que a ré não corte/cancelamento/suspensão do serviço de energia, a 

condenação da requerida no pagamento de danos materiais no valor em 

dobro do que foi cobrado, bem como a condenação em danos morais e o 

cancelamento dos valores cobrados pelo consumo de energia do mês de 

julho/2016. Primeiramente rejeito a preliminar de incompetência arguida pela 

requerida, tendo em vista que a documentação acostada é suficiente para 

solucionar o ponto controvertido do processo, em especial se houve 

aumento abrupto dos valores lançados nas contas de energia da 

promovente. Ademais, eventual perícia se mostraria hábil a comprovar 

apenas a situação atual do relógio, e não pretérita, sendo a última 

essencial no caso dos autos, restando inócua a realização da referida 

prova. Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que 

autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

sendo devida a inversão do ônus da prova. Verifico dos autos que a parte 

promovente demonstrou a variação na cobrança da sua conta de luz, com 

um aumento que sustenta ser abusiva, na fatura de junho (06/2016, 

consumo de 8282 kwh no valor de R$ 4.250,55), tendo em vista a 

comparação de seu consumo nos meses anteriores, ônus que lhe 

incumbia nos termos do artigo 373, I do NCPC. A parte promovida, 

entretanto, apresentou contestação, alegando que não há ato ilícito, tendo 

em vista que, não houve cobrança indevida, diante do acerto de leitura, e 

que o faturamento originado da fatura reclamada pela Autora decorreu de 

seu efetivo consumo, o qual foi aferido pela Ré de acordo com a 

respectiva fornecimento da leitura informada, via telefone, pela Autora à 

época. Afirma a requerida que as leituras na região rural são realizadas 

plurimensalmente ou por meio de fornecimento de leitura pelo cliente, e que 

no presente caso, quando da confirmação de leitura, houve uma cobrança 

decorrente de acúmulo dos meses anteriores registrados pela média, ou 

seja, anteriores à junho/2016, sendo a cobrança legítima e prevista na 

Resolução da ANEEL. Em que pese às alegações da parte promovida, 

entendo que a sua alegação não comprova a existência de fator que 

autorize a elevação no consumo de energia elétrica em valor superior ao 

consumo mensal até então cobrado, fato que lhe incumbia, nos termos do 

artigo 373, II, do NCPC. No caso dos autos, conforme histórico de contas 

trazido pela autora e pela requerida, resta patente que a leitura foi 

realizada mensalmente, e à exceção da fatura do mês de junho/16 aqui 

discutida, o maior consumo da autora no período de agosto/15 a agosto/16 

foi de 824kwh, e o segundo maior faturamento foi de 761kwh, consumos 

extremamente inferiores ao apurado pela requerida no mês de junho/16, 

que foi de 8282kwh. Pelo que consta dos documentos juntados aos autos, 

verifica-se que houve um aumento exagerado no valor da fatura de 

energia elétrica relativa ao mês de junho/16, se comparado com a média 

mensal dos meses anteriores e com o consumo do meses posteriores. 

Para justificar o consumo apurado, a concessionária deveria ter 

apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor cobrado 

é compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade Consumidora 

em questão, o que não fez. Desta forma, diante da ausência de provas, 

segundo as regras de hermenêutica, deve-se decidir em desfavor da 

parte que possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento foi 

efetivamente excessivo por não ser compatível com o consumo médio do 

reclamante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a elevação do 

consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura, devendo 

ser respeitada a média das últimas faturas. Nesse sentido: ENERGIA 

ELÉTRICA - REVISÃO DE FATURA EMITIDA EM VALOR MUITO SUPERIOR 

À MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - CORTE DO 

FORNECIMENTO - CONSUMIDOR ATÉ ENTÃO EM DIA COM AS FATURAS - 

CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS - 

OCORRÊNCIA - ABUSIVIDADE DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE INDENIZAR QUE DECORRE 

DO FATO, DISPENSADA A COMPROVAÇÃO DO DANO, QUE NO CASO SE 

PRESUME - RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ACRESCENTAR 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À CONDENAÇÃO. A indenização por 

dano moral é devida em face da caracterização do ato ilícito. O corte 

abusivo de energia elétrica enseja a reparação do dano moral, diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do artigo 14, do CDC. 

O valor deve ser módico para não ensejar enriquecimento ilícito, tanto mais 

quando o consumidor tem histórico, inclusive recente, de interrupção de 

energia elétrica por inadimplemento de outras faturas regularmente 

aferidas e cobradas. (TJ/MT. Número 1389. Ano: 2010. Rel. Dr. Eviner 

Valério). Destaco que apesar da possibilidade de majoração do consumo, 

mesmo porque é possível que em um mês se gaste mais em que outro, no 

caso dos autos, a elevação do consumo fora drástica, não sendo 

admissível e nem justificável, posto que destoante da razoabilidade. Sendo 
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assim, impõe-se a declaração de inexigibilidade parcial do débito referente 

ao mês de junho/16, ante o aumento exorbitante do valor cobrado, sem a 

devida comprovação pela requerida do efetivo consumo por parte do 

autor. Portanto, deverá a requerida emitir nova fatura para o referido mês, 

utilizando-se da média aritmética mensal dos últimos 06 (seis) meses 

anteriores àquele. No que diz respeito aos danos materiais pretendidos 

pela autora, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que conforme 

determina a inteligência do Parágrafo único do Art. 42 do CDC que diz: o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos 

de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano 

justificável. (destaquei grifei e negritei). Considerando que não houve 

pagamento em excesso no presente caso, e sim mera cobrança indevida, 

revela-se nítido a inexistência de direito do reclamante de ser restituído por 

valor igual ao dobro do que lhe foi cobrado em excesso, já que não há que 

se falar em restituição em dobro daquilo que foi cobrado, mas não pago, 

indevidamente. Quanto aos danos morais pleiteados, tenho que razão não 

assiste ao autor, pois, mesmo sendo a cobrança indevida, não houve 

pagamento da mesma, inscrição do autor nos órgãos de proteção de 

crédito, bem como não houve suspensão dos serviços prestados. 

Portanto, não houve abalo psicológico que possa justificar a indenização 

por dano moral. A jurisprudência é assente no sentido de que o mero 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral. Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça: STJ-0504145) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A falta de demonstração da 

similitude fática entre os julgados confrontados, mediante o devido cotejo 

analítico, descaracteriza a existência da divergência jurisprudencial na 

forma dos arts. 255 do RISTJ e 541 do CPC. 2. A configuração do dano 

moral advindo de cobrança indevida de serviço de telefonia, sem corte do 

fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, depende de 

comprovação, providência inadmitida em sede de recurso especial. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Recurso Especial nº 1.352.544/SC 

(2012/0219873-2), 2ª Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. j. 18.12.2014, 

unânime, DJe 06.02.2015). Eis o entendimento da Turma Recursal TJMT: 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

IRREGULAR. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE 

NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para que se considere regular a cobrança a 

título de recuperação de consumo, deve a concessionária comprovar que 

o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do 

medidor, nos termos da Resolução 414 da ANEEL. Dano moral não 

configurado, porquanto o consumidor não teve o serviço de energia 

suspenso, tampouco seus dados inscritos nos cadastros restritivos de 

crédito. Recurso parcialmente provido.(Procedimento do Juizado Especial 

Cível 138837720138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

07/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: DECLARAR a 

inexigibilidade parcial do débito relativo ao mês de junho/16 que deverá ser 

substituída por nova fatura que esteja em conformidade com o consumo 

médio mensal dos últimos 06 (seis) meses anteriores àquele mês; 

CONFIRMO a liminar concedida. 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: 1002991-72.2016.8.11.0006
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ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo nº 1002991-72.2016.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de ACAO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE 

EMERGÊNCIA proposta por ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES 

DA AGRICULTURA, PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E 

PISCICULTORES RURAIS DA GLEBA PIRAPUTANGAS contra ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta a parte 

promovente que em julho de 2015 houve aumento em sua conta de 

energia, e após várias reclamações da promovente, a requerida constatou 

que houve excesso de cobrança. Narra que no mês de julho de 2016 foi 

surpreendida por nova cobrança indevida, no valor de R$ 4.250,55, contra 

a qual interpôs ação (processo n. 8011818-50.2016.811.0006) para 

discutir o débito. Prossegue afirmando que em setembro de 2016 foi 

novamente efetuada cobrança no valor de R$ 16.061,25 (dezesseis mil, 

sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), e em contato com a 

requerida buscando a revisão da fatura, foi informada que nada poderia 

ser feito, pois tratava-se de cobrança por uso de Kwh. Alega que em 

28/11/16 houve corte no fornecimento da energia, e ao final pretende o 

deferimento da tutela de emergência para que proceda a religação da 

energia, a condenação da requerida no pagamento de danos materiais no 

valor em dobro do que foi cobrado, bem como a condenação em danos 

morais e o cancelamento dos valores cobrados pelo consumo de energia 

do mês de setembro/2016. Primeiramente rejeito a preliminar de 

incompetência arguida pela requerida, tendo em vista que a documentação 

acostada é suficiente para solucionar o ponto controvertido do processo, 

em especial se houve aumento abrupto dos valores lançados nas contas 

de energia da promovente. Ademais, eventual perícia se mostraria hábil a 

comprovar apenas a situação atual do relógio, e não pretérita, sendo a 

última essencial no caso dos autos, restando inócua a realização da 

referida prova. Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que 

autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

sendo devida a inversão do ônus da prova. Verifico dos autos que a parte 

promovente demonstrou a variação na cobrança da sua conta de luz, com 

um aumento que sustenta ser abusiva, na fatura de setembro/2016 (31953 

kwh no valor de R$ 16.061,25), tendo em vista a comparação de seu 

consumo nos meses anteriores, ônus que lhe incumbia nos termos do 

artigo 373, I do NCPC. A parte promovida, entretanto, apresentou 

contestação, alegando que não há ato ilícito, tendo em vista que, não 

houve cobrança indevida, diante do acerto de leitura, e que o faturamento 

originado da fatura reclamada pela Autora decorreu de seu efetivo 

consumo, o qual foi aferido pela Ré de acordo com a respectiva 

fornecimento da leitura informada, via telefone, pela Autora à época. 

Afirma a requerida que as leituras na região rural são realizadas 

plurimensalmente ou por meio de fornecimento de leitura pelo cliente, e que 

no presente caso, quando da confirmação de leitura, houve uma cobrança 

decorrente de acúmulo dos meses anteriores registrados pela média, ou 

seja, anteriores à setembro/2016, sendo a cobrança legítima e prevista na 

Resolução da ANEEL. Em que pese às alegações da parte promovida, 

entendo que a sua alegação não comprova a existência de fator que 

autorize a elevação no consumo de energia elétrica em valor superior ao 

consumo mensal até então cobrado, fato que lhe incumbia, nos termos do 

artigo 373, II, do NCPC. No caso dos autos, conforme histórico de contas 

trazido pela autora e pela requerida, resta patente que a leitura foi 

realizada mensalmente, e à exceção da fatura do mês de junho/16, fatura 

que está sendo discutida judicialmente, e a fatura do mês de setembro/16 

aqui discutida, o maior consumo da autora no período de novembro/15 a 

outubro/16 foi de 3556kwh, e o segundo maior faturamento foi de 824kwh, 

consumos extremamente inferiores ao apurado pela requerida no mês de 

setembro/16, que foi de 31953kwh. Pelo que consta dos documentos 

juntados aos autos, verifica-se que houve um aumento exagerado no 

valor da fatura de energia elétrica relativa ao mês de setembro/16, se 

comparado com a média mensal dos meses anteriores e com o consumo 

do mês posterior. Para justificar o consumo apurado, a concessionária 
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deveria ter apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o 

valor cobrado é compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade 

Consumidora em questão, o que não fez. Desta forma, diante da ausência 

de provas, segundo as regras de hermenêutica, deve-se decidir em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o 

faturamento foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o 

consumo médio do reclamante. A jurisprudência é pacífica no sentido de 

que a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique 

e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura, 

devendo ser respeitada a média das últimas faturas. Nesse sentido: 

ENERGIA ELÉTRICA - REVISÃO DE FATURA EMITIDA EM VALOR MUITO 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - CORTE 

DO FORNECIMENTO - CONSUMIDOR ATÉ ENTÃO EM DIA COM AS 

FATURAS - CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANOS 

MORAIS - OCORRÊNCIA - ABUSIVIDADE DO FORNECEDOR - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE 

INDENIZAR QUE DECORRE DO FATO, DISPENSADA A COMPROVAÇÃO 

DO DANO, QUE NO CASO SE PRESUME - RECURSO PROVIDO EM PARTE 

PARA ACRESCENTAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À 

CONDENAÇÃO. A indenização por dano moral é devida em face da 

caracterização do ato ilícito. O corte abusivo de energia elétrica enseja a 

reparação do dano moral, diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor nos termos do artigo 14, do CDC. O valor deve ser módico 

para não ensejar enriquecimento ilícito, tanto mais quando o consumidor 

tem histórico, inclusive recente, de interrupção de energia elétrica por 

inadimplemento de outras faturas regularmente aferidas e cobradas. 

(TJ/MT. Número 1389. Ano: 2010. Rel. Dr. Eviner Valério). Destaco que 

apesar da possibilidade de majoração do consumo, mesmo porque é 

possível que em um mês se gaste mais em que outro, no caso dos autos, 

a elevação do consumo fora drástica, não sendo admissível e nem 

justificável, posto que destoante da razoabilidade. Sendo assim, impõe-se 

a declaração de inexigibilidade parcial do débito referente ao mês de 

setembro/16, ante o aumento exorbitante do valor cobrado, sem a devida 

comprovação pela requerida do efetivo consumo por parte do autor. 

Portanto, deverá a requerida emitir nova fatura para o referido mês, 

utilizando-se da média aritmética mensal dos últimos 06 (seis) meses 

anteriores àquele, excetuando o mês de junho/2016, posto que a fatura 

está sendo discutida judicialmente. No que diz respeito aos danos 

materiais pretendidos pela autora, entendo que razão não lhe assiste, uma 

vez que conforme determina a inteligência do Parágrafo único do Art. 42 

do CDC que diz: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de 

engano justificável. (destaquei grifei e negritei). Considerando que não 

houve pagamento em excesso no presente caso, e sim mera cobrança 

indevida, revela-se nítido a inexistência de direito do reclamante de ser 

restituído por valor igual ao dobro do que lhe foi cobrado em excesso, já 

que não há que se falar em restituição em dobro daquilo que foi cobrado, 

mas não pago, indevidamente. Com relação aos danos morais, entendo 

que no caso em apreço houve falha na prestação do serviço, 

considerando que além da cobrança indevida em valor exorbitante, houve 

corte no fornecimento de energia com relação à fatura discutida, 

ensejando a responsabilização objetiva. Constitui-se, pois, no caso dos 

autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais. Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 

DECLARAR a inexigibilidade parcial dos débitos relativos ao mês de 

setembro/16 que deverá ser substituída por nova fatura que esteja em 

conformidade com o consumo médio mensal dos últimos 06 (seis) meses 

anteriores àquele mês, à exceção do mês de junho/16; CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; CONFIRMO a liminar concedida. Havendo o pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. 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: 8012166-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA CUIABANO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Procedo 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI NEVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

Processo: 1001634-23.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

MORAIS proposta por VALDECI NEVES DUARTE em face de BANCO 

TRIANGULO S/A, alegando a autora que necessitou realizar aquisição 

parcelada de um bem móvel junto a lojas populares que admitem crediário, 

e teve naquela data, cerceado seu crédito em virtude da ilegal restrição no 

cadastro de devedores por lançamento efetuado pelo Requerido em 

12/12/15, no importe de R$ 324,30 (trezentos e vinte quatro reais e trinta 

centavos), decorrente de suposta fraude, vez que não entabulou o 

negócio jurídico. Afirma que não foi notificada acerca da inclusão do seu 

nome junto ao SPC/SERASA, e não obteve êxito em solucionar o caso, 

pugnando, ao final, pela declaração da inexigibilidade do título objeto da 

presente demanda, bem como a condenação em indenização por danos 

morais. A parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo 

de Audiência (Evento Id. nº 9128272), 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. Cáceres/MT, 07 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: 1002570-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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)

 

Processo: 1002570-48.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por RODRIGO MOREIRA RODRIGUES em desfavor de 

TELEFÔNICA 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 em 06.04.2015, por um débito 

no valor de R$ 212,14 (duzentos e doze Reais e quatorze centavos). 

Entretanto, desconhece o débito em questão, pois jamais utilizou os 

serviços da Requerida, razão pela qual a inscrição é indevida. Ademais, 

não foi notificado quanto à 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. 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. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e ativa, pois, conforme extrato 

do órgão mantenedor, a Requerida realizou a anotação, sendo 

responsável por eventuais danos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a existência da relação jurídica e consequente 

restrição. O Requerido, em sua defesa, sustenta que não localizou 

contrato em nome do autor. 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.” Ocorre que a parte autora possui negativação 

preexistente realizada pela empresa Claro S.A em 03.01.2015, não 

demonstrando nos autos que a mesma é indevida. 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 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. Cáceres/MT, 07 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: 1001871-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DO NASCIMENTO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001871-57.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela 

Antecipada proposta por ELISANGELA DO NASCIMENTO CINTRA 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 por um débito no 

valor de R$ 67,56 (sessenta e sete Reais e cinquenta e seis centavos). 

Afirma que não possui débitos com a Requerida, razão pela qual a 

inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que 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 
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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. Rejeito o pedido contraposto, uma 

vez que a Requerida não preenche os requisitos para demandar no 

juizado especial elencados no artigo 8º, II da Lei 9099/95. 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. Cáceres/MT, 07 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: 1001816-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Processo: 1001816-43.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por MARINO DE OLIVEIRA CAMPOS em 

desfavor de BRADESCO FINANCIAMENTO S.A - FINASA, alegando que 

realizou contrato de financiamento de uma motocicleta com o Requerido, 

no qual foi imposto o pagamento de obrigações consideradas abusivas: 

serviço correspondente não bancário no valor de R$ 680,00 (seiscentos e 

oitenta 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 Requerido aduz que o direito do 

autor está prescrito, pois, o contrato foi realizado em 04.12.2009. 

Entretanto, conforme extrai do contrato juntado aos autos, o pagamento 

deste foi convencionado em 48 parcelas. Assim, tratando-se de parcelas 

de trato sucessivo e estas tendo encerrado em dezembro/2013, não 

operou prescrição, por esta razão rejeito a preliminar de mérito suscitada. 

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. O Requerido aduz que o autor 

aderiu ao contrato de forma livre e consciente, considerando razoável 

todas as cláusulas nele presentes. Ressalta que a cobrança de tais 

despesas são legítimas e legais, previstas na Resolução n. 3.518/07. A 

“tarifa de correspondentes não bancários” não está no rol permissivo pelo 

Conselho Monetário Nacional, evidenciando a ilegalidade da cobrança. As 

cobranças relativas à serviço de terceiro dentre outras denominações 

utilizadas pelas financeiras, são abusivas, isto porque tais modalidades 

integram os custos inerentes às atividades das instituições financeiras e, 

desta maneira, não deve ser repassada ao consumidor. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL 

PROVIMENTO À APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – 

TARIFA DE CORRESPONDENTES NÃO BANCÁRIOS – ILEGALIDADE - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DEVIDA - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A 

MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. O mero inconformismo, desprovido de elementos 

novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não 

se mostra suficiente para se prover o Agravo Interno interposto. Não pode 

prosperar a cobrança de tarifas referentes às despesas de pagamento de 

serviços de terceiros, pois compõe o custo da atividade da Instituição 

financeira que, por sua vez, não pode passá-la ao consumidor. Havendo 

pagamento indevido, é imperiosa a repetição de indébito na forma simples. 

Precedente do STJ. (TJMT. Ag 128785/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL/LEASING – DISCUSSÃO ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO – 

DESCABIMENTO – DESPESAS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE 

TERCEIRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – 

TARIFA DE CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS 

INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. No contrato de arrendamento mercantil 

(leasing), são impertinentes as alegações referentes à limitação dos juros 

remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em 

vista não se tratar de contrato puro de financiamento ou de mútuo para 

aquisição de veículo, com regras de aplicação específica. No caso, como 

o contrato em questão foi entabulado em 24.01.2009, vigia a autorização 

legal para a cobrança do referido encargo e, estando este expressamente 

especificado, cumpriu, assim, o dever de informação ao consumidor (art. 

6º, III, do CDC), logo, não há ilegalidade na sua cobrança. A determinação 

de devolução dos valores pagos, a título de “tarifa de correspondentes 

não bancários”, é correta, uma vez que não possui previsão legal. 

Identificada a abusividade da cobrança dos encargos revisados, a 

devolução deve ser de forma simples, como consequência lógica do 

julgamento. (TJMT. Ap 10639/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017) A previsão contratual de cobrança de tais tarifas, contrariam 

frontalmente o artigo 51, inciso IV, do CDC , sendo obrigação do credor, 

não do devedor, haja vista que caracteriza vantagem exagerada extraída 

por parte da instituição financeira em contrato de adesão, que redunda no 

desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua 
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cobrança. Portanto, a restituição destas é medida que se impõe, de forma 

simples. a) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão para determinar que a reclamada proceda a devolução dos 

valores de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta Reais) acrescidos de correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do 

art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação válida com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004101-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINDO DE FATIMO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004101-72.2017.8.11.0006 AUTOR: MARCINDO DE FATIMO CORREA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Devidamente 

intimado para providenciar a digitalização dos autos no sistema PJE, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de extinção, o Requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo fixado conforme intimação do ID 

8696405. Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 485, III do 

CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada eletronicamente. Intimem-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004199-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA MARIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

PROCESSO: 1004199-57.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO promovida por EDVÂNIA MARIA DOS REIS em desfavor de 

LOJAS AMERICANAS, alegando que adquiriu da Requerida, em 

03.06.2017, um espremedor de frutas Mondial Turbo Citrus pelo valor de 

R$ 59,99 (cinquenta e nove Reais e noventa e nove centavos). Ocorre 

que o aparelho apresentou vício no motor de giro do espremedor, o que 

impossibilita o efetivo uso do produto impedindo a extração do suco. 

Assim, procurou a Requerida para trocar o produto ou ressarcimento do 

valor pago, entretanto, foi informada que pela política da loja não poderia 

fazê-lo e foi aberto um chamado para possível solução do problema junto 

ao fabricante do produto. Entretanto, após um mês nenhuma providencia 

foi tomada pela Requerida. De plano, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. A Reclamada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, no 

entanto, na responsabilidade pelos vícios do produto ou serviço o 

comerciante responde solidariamente, juntamente com todos os envolvidos 

na cadeia produtiva e distributiva ( art. 18 , CDC ). Assim, o consumidor 

poderá, à sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos aqueles 

envolvidos na cadeia de consumo, contra alguns, ou contra apenas um, 

razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. Rejeito a preliminar de falta 

de interesse de agir, pois, conforme prova nos autos, o autor tentou 

solucionar o problema, entretanto, não obteve resposta da Requerida. No 

que tange a preliminar de incompetência deste juizado por necessidade de 

perícia, ante a complexidade da causa, não merece prosperar, pois no 

presente processo inexiste qualquer matéria complexa, pois, à Requerida 

cabia demonstrar a efetivo funcionamento do produto ou vício decorrente 

de mau uso, entretanto, provocada, quedou-se inerte, portanto, rejeito a 

preliminar levantada. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A parte autora juntou aos autos no ID 

8779695 comprovante de que registrou reclamação quanto ao vício 

apresentado, contudo, a Requerida não tomou providências com a 

finalidade de sanar o problema. Os problemas apresentados frustrou a 

expectativa do consumidor quanto à do produto. Portanto, o presente caso 

faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou devolução do 

valor pago. Assim entendo que o valor pago pelo produto deve ser 

restituído, a título de danos materiais. Quanto aos danos morais, os 

transtornos ultrapassaram o mero dissabor. Houve descaso com o 

consumidor pois não apresentou solução no prazo de 30 dias, 

determinado pelo artigo 18 do CDC, sugerindo a invocação da função 

dissuasória da responsabilidade civil. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, extensão do dano e valor do bem. 

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. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a 

Requerida a RESTITUIR o valor de R$ 59,99 (cinquenta e nove Reais e 

noventa e nove centavos), a título de danos materiais, que 

correspondente a quantia paga pelo produto defeituoso, valor este que 

deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, 

Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. DETERMINO 

ainda que a parte autora, efetue a devolução do produto, mediante o 

procedimento que deve ser indicado e custeado pela reclamada. b) 

CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos morais o valor de R$ 

3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a citação 

(art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 

362 STJ). Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 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. Cáceres/MT, 07 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: 1004895-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFRAN FREITAS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (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)

 

Processo: 1004895-93.2017.8.11.0006 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. Versam os autos sobre 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOSEFRAN FREITAS 

ROCHA em face de BANCO BRADESCO S.A., alegando que se tornou 

cliente do Banco HSBC em 2015 que foi adquirido pelo requerido em 2016, 

quando os clientes do banco HSBC passaram a ser integrados pelo 

Bradesco. Afirma que foi até a agência local para negociar seu débito e 

encerrar sua conta, uma vez que não tinha mais interesse na manutenção 

da mesma, e foi informado que que ao realizar o pagamento do débito de 

R$ 2.285,64 (dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), seria encerrada a sua conta bancária. Aduz que em 13/02/17 

efetuou o depósito do valor, e foi considerada encerrada sua conta, 

entretanto, mesmo após o pagamento continuou a receber ligações da 

empresa de cobrança ligada ao reclamado. Sustenta que o tentar efetuar 

uma compra em seu nome descobriu que a requerida havia negativado 

seus dados no SERASA EXPERIAN, sendo que a inclusão foi no dia 29 de 

outubro de 2016, sendo que na época o valor da dívida era de R$ 1.647,21 

(hum mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos). Ao 

final requer a declaração de inexistência do débito e a condenação em 

danos morais. Em sua contestação, a requerida defende que autora jamais 

entrou em contato diretamente com a Contestante quando tomou 

conhecimento da anotação, portanto os fatos narrados na peça exordial 

nunca chegaram a seu conhecimento, e que se a parte a autora tivesse 

comparecido na sua agência e demonstrado o pagamento para qualquer 

atendente, a solicitação de baixa seria realizada no mesmo dia. Por essa 

razão, não se vê o alegado dano moral no presente caso, justamente pelo 

tempo que permaneceu negativado. Argumenta ainda que a persistência 

da anotação, mesmo que fosse indevida, não pode ser causa de dano 

moral puro, até porque o Autor era pessoa inadimplida antes do 

conhecimento da permanência da negativação. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. No 

presente caso o autor teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

pela requerida em 29/10/2016, e quitou seu débito junto ao banco 

requerido em 13/02/2017, solicitando o encerramento de sua conta 

bancária. Resta evidenciado que o nome do autor já estava inserido no 

cadastro dos devedores pela requerida no momento da quitação do débito, 

contudo, a partir do momento da quitação, incumbe à requerida efetuar a 

baixa do débito e exclusão do nome do autor do rol de devedores, o que 

não ocorreu. Consta no extrato do SERASA trazido com a inicial que em 

10/08/2017 a restrição em nome autor ainda permanecia, sendo então fato 

incontroverso a existência de manutenção indevida do nome da autora no 

cadastro restritivo de crédito após a quitação. Portanto, patente a falha na 

prestação de serviço da Requerida ao manter o nome da autora no 

cadastro restritivo de crédito após o pagamento do débito. O art. 14 da Lei 

n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos. Nesse passo, verifica-se que a falha 

na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que mesmo após ter 

quitado a dívida, seu nome seja mantido indevidamente em cadastro 

negativo de crédito. 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. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo ainda como punição à parte Reclamada. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR procedente os pedidos 

da exordial para confirmar a liminar proferida; DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO em discussão; CONDENAR a Reclamada a pagar a título de 

danos morais à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), forte nos 

artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se 

correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ; Havendo pagamento espontâneo deve-se proceder 

ao imediato levantamento dos valores. 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. Cáceres/MT, 07 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: 1004187-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Processo: 1004187-43.2017.8.11.0006 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 Materiais e Morais proposta por DANIELLI 

DOS SANTOS CARVALHO e ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA em 

desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S.A, alegando que comprou no da 

Requerida passagens aéreas para o seguinte trecho: Cuiabá – Aracaju: 

03.10.2015; Aracaju – Cuiabá: 09.10.2015 . Ocorre que os autores 

compareceram para o embarque com 40 minutos de antecedência, sendo 

informados que o check in havia sido encerrado, portanto, não poderiam 

embarcar. Ato seguinte, cancelaram automaticamente o voo de volta. 

Assim, os autores tiveram que adquirir novas passagens, tendo pago o 

valor de R$ 5.738,85 (cinco mil e setecentos e trinta e oito Reais e oitenta 

e cinco centavos) para o voo de Cuiabá – Aracaju e R$ 3.297,95 (três mil 

e duzentos e noventa e sete Reais e noventa e cinco centavos) para o 

voo de Aracaju – Cuiabá. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. 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 
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esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Em contestação, a segunda reclamada 

aduz que não houve conduta ilícita, pois a culpa foi exclusiva dos autores 

que não se apresentaram dentro do horário estipulado para o chek in que 

é de duas horas de antecedência para voos nacionais. Quanto ao 

cancelamento automático das passagens de volta, não teceu nenhuma 

defesa. Pois bem. Em relação à impossibilidade de embarque no trecho 

Cuiabá – Aracaju, é evidente que decorreu por culpa exclusiva dos 

autores que, conforme narram, atrasaram para fazer o check in, que 

poderiam ter feito com antecedência, inclusive fora do aeroporto, pois, o 

prazo mínimo para a realização deste é de uma hora de antecedência para 

voos domésticos. Entretanto, no que tange ao cancelamento automático da 

passagem de volta, a conduta da Requerida viola as normas de proteção 

ao consumidor, eis que abusiva e configuradora de enriquecimento ilícito. 

Ainda que não tenha utilizado o primeiro trecho da viagem (ida), creio não 

possa a transportadora presumir a desistência do segundo trecho (a 

volta), para o fim de comercializar o bilhete mais uma vez, pois, a lei veda 

o enriquecimento indevido do transportador de receber duas vezes pelo 

mesmo serviço. Portanto, a companhia, ao não se comprometer nem ao 

reembolso e tampouco de respeitar a reserva feita, contribuiu diretamente 

para o dano ao compelir o consumidor a adquirir nova passagem por 

preço consideravelmente mais caro. Ressalta-se, ainda, que a condição 

de validade dos bilhetes de volta vinculados à utilização dos bilhetes de 

ida se afigura prática abusiva, uma vez que se trata de venda casada, 

vedada pelo ordenamento consumerista, de acordo com o CDC: Art. 39. É 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) I - condicionar o 

fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto 

ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; [...] Além 

disso, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA 

ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO 

PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA 

VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. 

FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 

VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DEVIDA. 1. (...). 2. É abusiva a prática comercial consistente no 

cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem 

aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para 

embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do 

consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de 

razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação 

sobre os produtos e serviços prestados. 3. Configura-se o enriquecimento 

ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em 

contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço 

de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e 

vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta. 4. 

O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a 

frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, 

caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma 

das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o 

surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a 

necessidade de retornar a seu local de origem. 5. A ausência de qualquer 

destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas 

restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da 

transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em que a ampla 

informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao 

consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento 

antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e 

nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC. 6. Constando-se 

o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado 

para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no 

trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A 

abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de 

volta ao embarque do passageiro no voo de ida. 7. Ainda que o valor 

estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, 

a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de 

utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples 

motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou 

por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, 

sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral 

pela empresa aérea. 8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática 

questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma 

falta cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para 

embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o 

abusivo cancelamento do voo subsequente. 9. O equacionamento dos 

custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não 

legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a 

desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, 

anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento 

da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor 

vulnerável. 10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral, 

arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas instância de 

origem. 11. Recurso especial a que se nega provimento. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.595.731 - RO (2016/0090369-0) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO. Publicação 01.02.2018). Está configurado o 

enriquecimento sem causa por parte das requeridas, pois já recebeu os 

valores sem a devida contraprestação dos serviços. Restou comprovado 

que o autor não se beneficiou da passagem paga, razão pela qual a 

restituição do valor despendido para a aquisição da nova passagem, 

totalizando o valor de R$ 3.297,95 (três mil e duzentos e noventa e sete 

Reais e noventa e cinco centavos) de forma simples é a medida que se 

impõe, pois não evidenciada a hipótese do parágrafo único, do art. 42 do 

CDC. Concernente aos danos morais, tenho que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante, o entendimento da Corte 

Superior e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a restituir aos reclamantes o valor de R$ 

3.297,95 (três mil e duzentos e noventa e sete Reais e noventa e cinco 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida e CONDENAR a reclamada a pagar 

aos reclamantes a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) – valor único -, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 79 de 756



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. Cáceres/MT, 07 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001112-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/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)

 

Processo 1001112-93.2017.8.11.0006 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 MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por PATRÍCIA 

RIBEIRO DE AQUINO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando que residiu no imóvel situado na 

Rua dos Coqueiros, quadra b, Kitnet 1, Bairro Santa Cruz, Cáceres. 

Ocorre que rescindiu o contrato de locação em 28.09.2017 e requereu o 

desligamento da referida unidade consumidora. Entretanto, no mês de 

janeiro/2017 foi procurada pela nova inquilina com faturas do mês de 

novembro, dezembro e janeiro/17 em 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

A Requerida alega em sua contestação que a parte autora não apresentou 

rescisão do contrato de locação. Portanto, a cobrança é regular pois 

decorreu de efetivo consumo. Entretanto, a autora juntou aos autos a 

rescisão contratual datada de 28.09.2016, bem como informou os 

protocolos do pedido de desligamento. Assim, comprovado que a autora 

não deu causa à cobrança. A Requerida que deveria ter se cercado de 

cuidados ao religar a unidade consumidora. Portanto, torna-se evidente o 

ato ilícito, justificando a declaração de inexistência de débito do valor 

cobrado. Quanto aos danos morais pleiteados, tenho que razão não 

assiste ao autor, pois, mesmo sendo a cobrança indevida, não houve 

pagamento da mesma, inscrição do autor nos órgãos de proteção de 

crédito, bem como não houve suspensão dos serviços prestados. 

Portanto, não houve abalo psicológico que possa justificar a indenização 

por dano moral. A jurisprudência é assente no sentido de que o mero 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral. Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça: STJ-0504145) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A falta de demonstração da 

similitude fática entre os julgados confrontados, mediante o devido cotejo 

analítico, descaracteriza a existência da divergência jurisprudencial na 

forma dos arts. 255 do RISTJ e 541 do CPC. 2. A configuração do dano 

moral advindo de cobrança indevida de serviço de telefonia, sem corte do 

fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, depende de 

comprovação, providência inadmitida em sede de recurso especial. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Recurso Especial nº 1.352.544/SC 

(2012/0219873-2), 2ª Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. j. 18.12.2014, 

unânime, DJe 06.02.2015). Eis o entendimento da Turma Recursal TJMT: 

EMENTA CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO 

DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

IRREGULAR. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE 

NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para que se considere regular a cobrança a 

título de recuperação de consumo, deve a concessionária comprovar que 

o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do 

medidor, nos termos da Resolução 414 da ANEEL. Dano moral não 

configurado, porquanto o consumidor não teve o serviço de energia 

suspenso, tampouco seus dados inscritos nos cadastros restritivos de 

crédito. Recurso parcialmente provido.(Procedimento do Juizado Especial 

Cível 138837720138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

07/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016). Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a 

inexistência do 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. 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. Cáceres/MT, 07 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: 1004303-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINANDO FERRUCCIO BERTOLDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

PATRICIA CRISTINA TELES SILVA OAB - MG157073 (ADVOGADO)

 

Processo nº 1004303-49.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

CÍVEL proposta por FERDINANDO FERRUCCIO BERTOLDO em face de 

LOJAS AMERICANAS S.A., e DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA, em que a autora alega que adquiriu da primeira 

reclamada (Lojas Americanas S.A.) um aparelho da marca DL, CEL DL 

YC230 FLIP DUAL PRETO 2439 em 19/08/2016, no entanto, o produto 

apresentou defeito. Afirma o autor que foi até a loja da primeira reclamada 

para o produto ser encaminhado para assistência técnica, mas mesmo 

após abertas três chamadas para relatar o problema, nada foi resolvido, 

não dispondo a requerida a fazer acordo com o autor, nem encaminhar o 

produto para assistência técnica, fazendo pouco caso e sempre adiando 

a data da resolução do problema. Aduz que a fim de solucionar o 

problema, procurou o PROCON, mas não obteve êxito pois a requerida não 

compareceu à audiência, abrindo apenas um pedido para que o autor 

encaminhasse o produto para assistência, o que o autor não mais se 

dispôs a fazer, diante do pouco caso demonstrado pela requerida 

anteriormente, buscando o autor tão somente um novo aparelho ou a 

restituição integral do valor pago. Ao final requer a restituição do valor 

pago pelo aparelho e indenização pelos danos morais sofridos. Em sua 

contestação, a primeira requerida (Lojas Americanas S.A.) sustenta que a 

parte autora deixou de colacionar aos autos qualquer prova de que o 

produto fora enviado à assistência técnica, e que de acordo com o Código 

de defesa do consumidor em seu artigo 18, §1º, que o fabricante realizará 
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o conserto do bem no prazo de 30 dias e apenas na impossibilidade de 

fazê-lo terá o consumidor à oportunidade de solicitar a substituição do 

produto ou a restituição dos valores pagos, pugnando pela improcedência 

dos pedidos da autora de restituição do valor pago e da condenação em 

danos morais. Em sua defesa, a segunda requerida (DL Comércio e 

Industria de Produtos Eletrônicos Ltda.) alega que quando foi ofertado o 

envio para reparo o consumidor não aceitou, e não foi oportunizado ao 

requerido o prazo do art. 18, §1º, do CDC para sanar o problema, não 

havendo que se falar em danos causados ao consumidor e muito menos 

em restituição dos valores pagos pelo seu aparelho. A preliminar de falta 

de interesse de agir arguida pelas reclamadas se confunde com o mérito e 

com ele será analisada. Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela primeira reclamada, uma vez que a requerida compõe 

a cadeia de fornecedores, sendo sua responsabilidade objetiva, nos 

termos do artigo 14 do CDC. Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência em razão da necessidade de perícia arguida pelas 

reclamadas, posto que nos autos constam elementos suficientes à 

solução da lide. Não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

passamos ao mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Entretanto, ainda que o autor tenha em 

seu favor a inversão do ônus da prova, esta não o exonera de 

comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Em sua inicial a autora 

confirma que quando ofertado pela requerida para que o produto fosse 

encaminhado para assistência técnica autorizada, procedimento 

necessário para verificação do motivo que ocasionou o alegado defeito, 

conforme expressa o artigo 18, § 1º, do CDC, não mais se dispôs a seguir 

tal procedimento, requerendo tão somente a devolução do valor pago pelo 

produto ou a substituição por novo aparelho. Sendo assim, evidente que a 

autora não oportunizou aos requeridos a possibilidade do conserto 

produto (art. 18, caput, CDC), descabendo assim a obrigação das 

requeridas em trocar o produto ou devolver o valor pago, posto que 

inexiste laudo técnico a atestar o alegado vício no produto. Nos termos do 

já mencionado artigo 18 do CDC, em caso de vício do produto, o 

consumidor poderia requerer a substituição do produto ou restituição do 

valor pago, somente após o encaminhamento do produto à assistência 

pelo prazo máximo de 30 dias, e apenas se o vício não fosse solucionado 

nesse prazo. Como o produto sequer foi encaminhado para a assistência 

técnica, e por negativa da autora, não há que se falar em 

responsabilização das requeridas no presente caso. É o que orienta a 

jurisprudência: “CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO 

PRODUTO. NEGATIVA PELO AUTOR DE ENCAMINHAMENTO À 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ART.333 INCISO I DO 

CPC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 1. Trata-se de recurso interposto 

pela parte autora através do qual insurge-se contra a decisão que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Menciona que efetuou a 

compra de um chuveiro numa das Lojas Tumelero, sendo que ao ser 

instalado, não funcionou. Dirigiu-se à Loja para efetuar a troca da 

mercadoria e houve negativa pelo gerente, o qual afirmou que a norma da 

empresa era encaminhar o produto para a assistência técnica para 

verificar o defeito antes de efetuar a troca ou devolver valores. Recorre a 

parte autora postulando a reforma da sentença para ressarcimento do 

valor pago pelo aparelho e pela condenação da empresa à indenização 

por danos morais em virtude da humilhação que alegar ter sofrido pelo 

gerente da loja. 2. Relação de consumo que opera a inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em 

desonerar a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos 

do seu direito, conforme art. 333, inciso I, do CPC. 3. Não há provas de 

que a autora tenha disponibilizado o produto, oportunizado assim a 

avaliação do aparelho pela assistência técnica autorizada, conforme 

disposto no artigo 18, § 1º, do CDC, procedimento necessário para 

verificação do motivo que ocasionou o alegado defeito. 4. Destarte, não 

havendo o demandante oportunizado o conserto do bem no prazo previsto 

no art. 18, caput, do CDC, descabe seja a demandada obrigada à troca do 

produto ou devolução de valores, diante da inexistência de laudo técnico a 

atestar o alegado defeito no bem. Somente após o encaminhamento do 

produto à assistência e a fluência de prazo - 30 dias - sem o devido 

reparo, poderia a parte exigir à substituição do produto ou mesmo a 

devolução do valor adimplido. 5. Descabe indenização a título de dano 

moral quando não configurado o alegado prejuízo, uma vez que o autor 

não logrou comprovar que foi submetido a constrangimento que atentasse 

contra a sua imagem ou honra pessoal, situação que possibilitaria a 

reparação do dano pleiteado. Somente os fatos e acontecimentos 

capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando 

direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à 

sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e 

desvirtuamento deste instituto. 6. Portanto, correta a decisão de origem, 

razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível Nº 

71005698865, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/01/2016) Assim, não 

há falar em restituição dos valores pagos, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder das partes Reclamadas. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos em 

correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 07 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: 8010245-11.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8010245-11.2015.8.11.0006 REQUERENTE: LUCINEUZA DA SILVA 

MASSAVI REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo, 

anotações e baixas necessárias. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 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: 8010246-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8010246-93.2015.8.11.0006 REQUERENTE: LUCINEUZA DA SILVA 

MASSAVI REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 07 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: 8020055-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON PEDROSO FEREEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8020055-10.2015.8.11.0006 REQUERENTE: DELSON PEDROSO FEREEIRA 

COSTA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS 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, 07 de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000956-71.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005883-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELMO ARAUJO MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1005883-17.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALCIDES PEREIRA DE 

BARROS REQUERIDO: HELMO ARAUJO MARQUES Vistos, etc. Trata-se 

de Reclamação Cível movida por ALCIDES PEREIRA DE BARROS contra 

HELMO ARAUJO MARQUES. O autor relata que laborou como advogado 

em favor do reclamado HELMO ARAUJO MARQUES, em que o julgado 

fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, com transito em julgado na data 22.03.2007. 

Afirma que o contrato foi combinado verbalmente, correspondente a 20% 

(vinte por cento), se acaso adviesse resultado procedente, em primeira 

instância; e 30% (trinta por cento), e acaso lograsse êxito somente nas 

instâncias superiores, e assim, mediante acordo verbal. No entanto, 

informa que a requerida não realizou o pagamento dos honorários pelo 

serviço prestado pelo autor. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Cuida-se de ação que visa o bloqueio no 

rosto dos autos da origem do precatório, a título de cobrança e 

efetivamente pagamento de honorários profissionais, em razão da 

prestação de serviços advocatícios na lide em desfavor da Sanemat – 

companhia de saneamento do Estado de Mato Grosso, em que logrou êxito 

a parte autora. É caso de indeferimento do pleito em razão da prescrição 

do direito de fundo. Para estas hipóteses, prescreve o art. 206 do NCPC: 

“Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: [...] II - a pretensão dos 

profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e 

professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos 

serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; [...]”. 

Acrescente-se que esse é o mesmo prazo previsto no art. 25, § 5º, inciso 

II do Estatuto da OAB que prevê: “Art. 25. Prescreve em cinco anos a 
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ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: [...] V - 

da renúncia ou revogação do mandato.” Pois bem. A cobrança de 

honorários contratuais está prescrita, vez que a contagem de 05 (cinco) 

anos se inicia a partir da revogação do mandato que ocorreu na data de 

28/09/1999, quando, há muito, já escoado o prazo prescricional, cujo 

termo final se deu na data de 28/09/2004. Deste modo, aplica-se à 

pretensão do requerente o artigo 25 da Lei 8.906/94 e o artigo 206, § 5º, II 

do Código Civil, estando eventual crédito do Sr. Alcides Pereira de Barros 

prescrito há mais de 13 (treze) anos. Nesse sentido: EMENTA: Ação de 

arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de improcedência. 

Irresignação da parte autora. Contrato verbal. Prescrição. Prazo 

quinquenal para ajuizamento da ação, contados da cessação dos 

respectivos contratos ou mandato. Inteligência do art. 206, § 5º, II, do 

Código Civil e do art. 25 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). Notificação 

extrajudicial que não interrompe a fluência do prazo prescricional. 

Ausência de previsão legal. Hipótese que não se enquadra no rol disposto 

no art. 202 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso conhecido e não 

provido. 1. Prescrever em 5 anos a presentão de receber honorários de 

advogados. Inteligência ao art. 25 da Lei 8906/94.2. Notificação 

extrajudicial não interrompe prazo prescricional por ausência de previsão 

legal. Art. 202 Código Civil.3. Recurso não provido. (TJPR - 12ª C.Cível - 

AC - 1411984-7 - Ponta Grossa - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza 

- Unânime - - J. 03.02.2016). Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO 

ADESIVO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA DE FATO. CASO 

CONCRETO. 1. A prescrição para a ação de cobrança de honorários é 

quinquenal e tem seu termo inicial contabilizado da data da revogação do 

mandato. Inteligência do art. 25 do EOAB. Com a morte do mandante, 

operou-se a revogação do mandato outorgado por Alcides, nos termos do 

artigo 682, II, do CCB, iniciando-se o prazo prescricional para a cobrança 

dos honorários contratuais. Ocorrendo a substituição da representação 

processual, depois do falecimento do mandante, o termo inicial para a 

fluência do prazo prescricional permanece sendo a data da extinção do 

mandato. Hipótese em que a pretensão de recebimento dos honorários 

contratuais referente a este período, efetivamente, está prescrita. (...) 

(TJ-RS - Apelação Cível AC 70069107324 RS (TJ-RS, Data de publicação: 

25/11/2016). Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

a) DECLARAR a prescrição de eventual crédito do Sr. ALCIDES PEREIRA 

DE BARROS, com fulcro no art. 206, § 5º do Código Civil c/c art. 25, inciso 

V, da Lei 8.906/94 e EXTINGUIR O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma dos arts. 332, § 1º c/c 487, II, ambos do Código de Processo 

Civil; d) Sem custas e sem honorários; e) Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe; g) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. h) Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE RAMOS POQUIVIQUI (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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001562-36.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RAYANE RAMOS POQUIVIQUI 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito no importe de 

R$230,92(duzentos e trinta reais e noventa e dois centavos) com data da 

inclusão em 18/11/2016, o qual afirma não possuir, haja vista que jamais 

teria celebrado qualquer contrato para utilização de serviços da operadora 

reclamada a ponto de justificar a restrição em apreço. Ao final a 

requerente pugnou pelo provimento para a retirada de seus dados das 

listas de inadimplentes, bem como pela declaração de inexistência do 

débito, além de 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 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. 3. Superada as preliminares e 

por não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não 

as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo 

com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de 

direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela 

documentação juntada. 4.No mérito a pretensão merece Juízo de 

improcedência. Não há dúvida acerca da existência da restrição do nome 

da requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto tal 

situação vem assentada pelo extrato de negativação juntado na exordial, 

indicando a existência de débitos da requerente em favor da requerida. 

Verifico dos autos que a documentação apresentada pela requerente se 

limitou a referido extrato de restrição, além de fotocópias do documento 

pessoal e procuração “ Ad Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida 

trouxe o contrato – Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e 

Contratos de Permanência por Beneficio, datados de 16/10/2015 com 

assinaturas idênticas à disposta no documento pessoal da autora e na 

procuração de outorga de poderes ao seu patrono. Ressaltando ainda que 

o documento apresentado quando das contratações foi o mesmo 

apresentado pela autora quando do ingresso da presente exordial que 

comprovam por assim a existência da relação jurídica a amparar o débito 

apontado. Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pela requerida, apresentando todos os dados 

pertinentes, além do que a autora não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte autora 

deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou fato que inexistiu, destaco que a autora afirma não possuir 

qualquer serviço contratado junto à reclamada, no entanto sequer 

apresentou provas que pudessem vir a atestar suas alegações. Acerca 

do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 
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não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa 

jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 

jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. Diante desse quadro fático o 

reclamante sequer manifestou em relação ao contrato juntado pela 

reclamada. A conduta do reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Tendo em vista, que na inicial o reclamante alega 

desconhecer o contrato efetivado com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

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). 

A quebra do dever processual pelo 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. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por RAYANE 

RAMOS POQUIVIQUI em desfavor de VIVO S.A. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. 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: 1002504-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002504-68.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EDSON DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor 

alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais ter mantido 

relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a negativação 

no importe de R$ 306,94(trezentos e seis reais e noventa e quatro 

centavos), incluso em 06/04/2015. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito e do contrato 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. 2. A 

preliminar de Inépcia da inicial, igualmente não merece ser acatada, 

devendo ser rejeitada, haja vista que em que pese o autor não ter 

promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, 

pondero que é uma faculdade do próprio 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. 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 IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor, 

no período de 18/11/2013 a 25/11/2015, conforme relatório de faturas pelo 

número de telefone fixo do autor 65 3224-2203, juntado na contestação, 

contudo o contrato restou cancelado por inadimplência. Sobretudo a 

situação posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas 

nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido 

em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por 

sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis 

que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo 

conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a 

convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial 

contratação via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo 

assim a requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a 

jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 
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concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por EDSON DA SILVA LIMA em 

desfavor da OI S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. Fundamento 

minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade 

processual para litigar nos juizados especiais. 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: 1002330-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DINA APARECIDA DE FARIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002330-93.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por DINA APARECIDA DE FARIAS 

E LIMA em face de CASA BAHIA (VIA VAREJO S.A) e ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A, alegando que comprou da primeira Requerida um 

conjunto de estofado pelo valor de R$ 1.347,00 (mil e trezentos e quarenta 

e sete Reais), e contratou garantia estendida pelo valor de R$ 403, 00 

(quatrocentos e três Reais) com a segunda Requerida. Ocorre que os 

sofás apresentaram diversos problemas, como envergadura e abertura de 

extensão, razão pela procurou a loja que orientou a autora a contatar a 

seguradora. Esta, por sua vez, respondeu que encaminharia técnicos 

para análise do produto e tomaria as atitudes firmadas contratualmente. 

Aduz que a autora ligou diversas vezes para a seguradora, preencheu o 

formulário de indenização, entretanto, não foi indenizada. 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 Via Varejo, devidamente citada, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual decreto sua revelia. A segunda Requerida 

arguiu preliminar de falta de interesse de agir. 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 ausência da indenização. 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. 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 
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da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, a exemplo, que o autor foi informado 

previamente da clausula determinante para a contratação do seguro. Em 

sua contestação, a Requerida disserta sobre os termos do contrato e 

alega que não houve negativa de cobertura. Aduz que, na impossibilidade 

de troca do produto, autorizou a restituição do valor, no entanto, não foi 

possível fazê-lo, pois, os dados bancários informados pela autora 

estavam incorretos. Em análise aos autos, observo que a parte autora 

demonstra em sua impugnação que os dados bancários informados estão 

corretos, fragilizando os argumentos trazidos pela Requerida. Assim, não 

há justificativa a impedir que o pagamento da cobertura fosse realizado 

administrativamente. O princípio da boa-fé é a base do contrato de seguro, 

expressamente previsto no art. 765 do Código Civil. O Código de Defesa 

do Consumidor, amparado no art. 4º, III, e art. 51, IV, protege o consumidor 

contra práticas abusivas ou iníquas, considerando-se nulas as que sejam 

incompatíveis com a boa-fé. A hipótese dos autos é um flagrante 

enriquecimento sem causa pela seguradora, conduta vedada em nosso 

ordenamento jurídico, pois, a autora pagou pela garantia estendida sem 

nenhuma contestação pela Requerida, no entanto, quando solicitou sua 

indenização não foi atendida. Tal conduta, além de abusiva, caracterizou 

descaso com o consumidor e não está pautada na boa – fé objetiva. 

Assim, a restituição do valor pago pelo produto, bem como pela garantia 

estendida é medida que se impõe. Considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante ao pagar por um serviço (garantia estendida) justamente 

visando evitar prejuízos com eventuais defeitos no produto sem conseguir 

dele usufruir, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Portanto, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a 

Requerida a pagar a título de danos morais à Autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c 

art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação 

(arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste 

decisum (Súmula 362 do STJ); b) CONDENAR a Requerida a restituir à 

autora o valor de R$ 1.470,32 (mil e quatrocentos e setenta Reais e trinta e 

dois centavos) que deverão ser corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao 

mês desde a citação. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011778-44.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS DA SILVA BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011778-44.2011.8.11.0006 REQUERENTE: JULIANO DALCANALE & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA DOS ANJOS DA SILVA BATISTA 

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. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 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: 8010824-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DA COSTA MICHELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010824-90.2014.8.11.0006 REQUERENTE: ANA LUIZA DA COSTA 

MICHELON REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A 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. 

Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina 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. Não obstante a Lei dos Juizados conter disciplina diversa a 

respeito do sistema recursal, fato é que a simplicidade e celeridade – 

princípios que norteiam seus procedimentos – impõem a adoção de prática 

semelhante, em homenagem ao bom andamento do feito. 1 – Forte em tais 

razões, PROCEDA-SE a intimação da parte recorrida para apresentar suas 

contrarrazões ou certifique-se quanto à apresentação e sua 

tempestividade, nos moldes referidos no art. 1.010, §1º do Código de 

Processo Civil c/c artigos 42 e 43 da Lei n. 9.099/95. 2 – Em seguida, 
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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. 3 – 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: 8011440-31.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA LOURENCO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR 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 DESPACHO Numero do Processo: 

8011440-31.2015.8.11.0006 REQUERENTE: GRACIELA LOURENCO LEITE 

REQUERIDO: OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 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. 

Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina 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. Não obstante a Lei dos Juizados conter disciplina diversa a 

respeito do sistema recursal, fato é que a simplicidade e celeridade – 

princípios que norteiam seus procedimentos – impõem a adoção de prática 

semelhante, em homenagem ao bom andamento do feito. 1 – Forte em tais 

razões, PROCEDA-SE a intimação da parte recorrida para apresentar suas 

contrarrazões ou certifique-se quanto à apresentação e sua 

tempestividade, nos moldes referidos no art. 1.010, §1º do Código de 

Processo Civil c/c artigos 42 e 43 da Lei n. 9.099/95. 2 – 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. 3 – 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: 1005267-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1005267-42.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDO LUZ BARROSO 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Decido. Extrai-se dos autos que as partes realizaram 

autocomposição com o escopo de pôr fim à demanda, conforme indica Id 

11302503. Atendidos os requisitos do art. 840 do Código Civil, a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Por tais considerações, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza integralmente seus efeitos jurídicos. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil Autorizo, desde já, os levantamentos 

que se fizerem necessários. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 e 55 da Lei 9099/95). Cumpridas as determinações supra, 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: 8012095-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VARGAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8012095-66.2016.8.11.0006 REQUERENTE: TATIANE VARGAS FERREIRA 

REQUERIDO: BRADESCO CARTOES S.A. 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: 1003703-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANKLEY LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003703-62.2016.8.11.0006 REQUERENTE: IVANKLEY LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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: 8011861-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NARDO GARCIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA TELEFÔNICA 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: 

8011861-84.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NARDO GARCIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A 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: 1000975-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE GONCALVES DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES 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: 08/08/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000975-77.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JUDITE 

GONCALVES DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. 

Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega que assinou uma revista com 

a editora ré, realizou os pagamento através do cartão de crédito. No 

entanto, teve o contrato renovado automaticamente, sem sua autorização. 

A reclamante informa que as revistas nunca foram entregues. Entretanto, 

mensalmente vem sendo descontando o valor de R$ 149,99 (cento e 

quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), em seu cartão de 

crédito. Relata que efetuou o cancelamento das cobranças junto ao 

banco, porém recebia inúmeras ligações da ré solicitando autorização 

para novo débito, e ainda que não autorizado pela requerente, em seguida 

havia o lançamento do débito. A título de liminar o Requerente pede que 

seja determinado a ré para que cesse as cobranças atuais e futuras de 

qualquer valor a ser debitado no cartão de crédito da autora, ou por 

qualquer outro meio de cobrança; também, que deixe de importunar a 

autora por meio de ligações ou quaisquer outros meios de contato. É o 

necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar para a ré para que 

cesse as cobranças atuais e futuras de qualquer valor a ser debitado no 

cartão de crédito da autora, ou por qualquer outro meio de cobrança; 

também, que deixe de importunar a autora por meio de ligações ou 

quaisquer outros meios de contato. Para tanto, exige a lei a conjugação 

dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de 

Processo Civil. É o caso de deferimento parcial da liminar. Dos autos, há 

documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

Requerente, tanto em razão do pagamento do referido produto, bem como 

do acordo entabulado entre as partes no Procon. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento parcial da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; 

DEFERIR PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para determinar ao 

Requerido, a suspensão das cobranças a ser debitado no cartão de 

crédito da autora, bem como que a ré se abstenha de efetuar cobranças a 

autora por meio de ligações ou quaisquer outros meios de contato, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). No mais, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação e aguarde-se a realização da mesma. Na data 

da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 

do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Assinado eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO 

V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12118018 18030816221582400000011917983

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010644-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALCANTARA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (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)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DO ID 9023032

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012310-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO VILELLA HARTWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUINHO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 10(DEZ) 

DIAS, APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011434-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DO ALVARÁ 

RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002400-13.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

promovida por VALDIVINO CORREIA em desfavor de EDITORA GLOBO 

S.A, alegando que em dezembro/2014 realizou assinatura da revista 

Época pelo período de 12 meses. Contudo, não recebeu as revistas. 

Ocorre que em janeiro/2016 a Requerida cobrou R$ 478,80 (quatrocentos 

e oitenta Reais) divididos em 12 vezes no seu cartão e, em julho/2016, R$ 

329,40 (trezentos e vinte e nove Reais e quarenta centavos) divididos em 

seis parcelas. Entretanto, o autor não requereu a renovação da 

assinatura. Assim, tentou cancelar administrativamente, sem êxito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 
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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 Requerida apresentou defesa alegando que não 

houve cobrança indevida, pois os valores lançados foram devidamente 

contratados, uma vez que o contrato prevê a possibilidade da renovação 

programada. Informa que com antecedência de 60 dias remete ao 

consumidor uma carta com estas informações. Assim, o autor deveria ter 

entrado em contato manifestando seu desinteresse. Ocorre que a 

renovação automática de assinatura de revistas, sem solicitação prévia do 

consumidor, configura prática abusiva, descrita no artigo 39, III do CDC, 

gerando, por si só, danos extrapatrimoniais. Assim, a rigor, competia à 

Requerida anexar o contrato no qual a parte autora autorizou os débitos 

em seu cartão de crédito referente à renovação programada da 

assinatura do contrato, o que não fez. Neste sentido: ASSINATURA DE 

REVISTA. RENOVAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. DESCONTO NAS 

FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova da existência do 

negócio jurídico é da parte requerida, por força do inciso II do art. 373 do 

Novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. A 

conduta da recorrente é caracterizadora do dano moral, uma vez que não 

há prova de que o recorrido tenha solicitado a renovação da assinatura da 

revista ofertada pela empresa requerida, e mesmo assim continuou 

recebendo cobranças em sua fatura de cartão de crédito. Aliado a isso, o 

consumidor não conseguiu solucionar o problema na seara extrajudicial, o 

que gerou sem dúvida desconforto, aflição, e transtornos, que 

ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. Deve ser reduzido 

quantum indenizatório que não guarda relação com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (TJMT. 

Processo nº 0059411-03.2014.811.0001. Relator: NELSON DORIGATTI. 

Julgado em 10.05.2016). Com relação ao pedido de repetição de indébito 

pleiteado na exordial, observo que a Requerida cumpriu a liminar e, ainda, 

depositou nos autos o valor das parcelas debitadas. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: b) DECLARO 

INEXISTENTE o débito existente entre o Requerente e o Requerido; c) 

CONDENAR a Requerida ao pagamento a título de danos morais à parte 

Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no 

art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ; d) Expeça-se alvará à parte autora para liberação dos valores 

depositados judicialmente; Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Submeto o presente projeto de sentença 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. 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: 1003817-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICLEI PRUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 8011862-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA JOSE DE SOUZA (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: 

8011862-69.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SILMARA JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. 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: 1003523-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABLO EDSON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003523-12.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FABLO EDSON DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei nº. 9.099/95. O Reclamante requereu a 

desistência do feito (Id 8018248). O Enunciado 90 do FONAJE, estabelece 

in verbis: “A desistência do autor, 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.” Assim sendo, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, e via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem custas (arts. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95). Transitada esta em julgado, 

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: 1005281-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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: 

1005281-26.2017.8.11.0006 REQUERENTE: KELLEN CHRISTIAN LOBO 

RAMOS REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. Extrai-se dos autos 

que as partes realizaram autocomposição com o escopo de pôr fim à 

demanda, conforme indica Id 11364401 e 11687170 Atendidos os 

requisitos do art. 840 do Código Civil, a homologação do acordo é medida 

que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza integralmente seus 

efeitos jurídicos. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 
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resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil Autorizo, desde já, os levantamentos que se fizerem necessários. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Cumpridas as determinações supra, 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: 1003612-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MACHADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COELHO MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003612-35.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO VITOR MACHADO 

SILVA REQUERIDO: MARCELO COELHO MIRANDA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei nº. 9.099/95. O Reclamante requereu a 

desistência do feito (Id 8332245). O Enunciado 90 do FONAJE, estabelece 

in verbis: “A desistência do autor, 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.” Assim sendo, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, e via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem custas (arts. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95). Transitada esta em julgado, 

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: 1006518-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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: 

1006518-95.2017.8.11.0006 REQUERENTE: BEATRIZ REGINA FERREIRA 

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

conforme art. 38 da Lei nº. 9.099/95. O Reclamante requereu a desistência 

do feito (Id 11959025). O Enunciado 90 do FONAJE, estabelece in verbis: 

“A desistência do autor, 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.” Assim sendo, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, para fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

custas (arts. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95). Transitada esta em julgado, 

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: 8012685-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL DE CACERES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8012685-77.2015.8.11.0006 REQUERENTE: BRUNO JOSE DUARTE 

BRANDAO REQUERIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL DE CACERES LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Extrai-se dos autos que as partes realizaram 

autocomposição com o escopo de pôr fim à demanda, conforme indica Id 

9977583. Atendidos os requisitos do art. 840 do Código Civil, a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Por tais considerações, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza integralmente seus efeitos jurídicos. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil Autorizo, desde já, os levantamentos 

que se fizerem necessários. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 e 55 da Lei 9099/95). Cumpridas as determinações supra, 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: 1005171-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LOPES DOS SANTOS (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: 1005171-27.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SERGIO LOPES DOS 

SANTOS em face de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços da empresa Reclamada e não possui qualquer relação jurídica. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores por débito no valor de R$ 135,91 (Cento e trinta e cinco reais e 

noventa e um centavos) gerado em tese sob o número de contrato 

0225327546, 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. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 11121232), 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011765-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELAINE ALBUQUERQUE DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011765-69.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOELAINE ALBUQUERQUE DO 

PRADO REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA 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: 1004276-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 1007119-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DA GUIA PACHORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1007119-04.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RONILDO DA GUIA PACHORI 

REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. Extrai-se dos autos 

que as partes realizaram autocomposição com o escopo de pôr fim à 

demanda, conforme indica Id 11257649. Atendidos os requisitos do art. 

840 do Código Civil, a homologação do acordo é medida que se impõe. Por 

tais considerações, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre 

as partes, para que produza integralmente seus efeitos jurídicos. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil Autorizo, desde 

já, os levantamentos que se fizerem necessários. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Cumpridas as 

determinações supra, 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: 1005277-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA FERREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1005277-86.2017.8.11.0006 REQUERENTE: NATALINA FERREIRA DA 

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

do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. Extrai-se dos autos que 

as partes realizaram autocomposição com o escopo de pôr fim à 

demanda, conforme indica Id 11363918 e 11879518 Atendidos os 

requisitos do art. 840 do Código Civil, a homologação do acordo é medida 

que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza integralmente seus 

efeitos jurídicos. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil Autorizo, desde já, os levantamentos que se fizerem necessários. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Cumpridas as determinações supra, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011646-79.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011646-79.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em consonância com o art. 38, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento. Decido: Compulsando os autos, verifica-se que 

VICENTE ANDREOTTO JÚNIOR, deixou de promover o andamento do feito 

em cartório há mais de 30 (trinta) dias. (Id 8700443) Com efeito, prescreve 

o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) III - quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Assim, face ao abandono 

processual demonstrado pela parte reclamante, com fulcro no art. 485, III 

do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-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: 1004337-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 1001706-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA DE ALMEIDA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001706-10.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 
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fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA DE 

ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO S.A, alegando que é correntista 

do Requerido e recebe seu benefício previdenciário na conta 4133-5 

agencia 5251-5. Entretanto, em março/2017 o Requerido efetuou o 

depósito do benefício da autora na conta de terceira pessoa, Sr. José 

Bezerra Curisco, ag. 3293-0, conta 4133-5. Assim, atribui ao Requerido a 

falha na prestação de serviço. O Requerido, por sua vez, requereu a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, pois, há necessidade do 

ingresso do INSS e do titular da conta beneficiada ao polo passivo da 

demanda. Assim, como o Juizado Especial não admite a figura do 

litisconsórcio ulterior, a extinção é medida que se impõe. Observo pelas 

provas produzidas pela autora, que o INSS enviou à mesma notificação da 

alteração na conta de recebimento do benefício. Portanto, o INSS deve 

integrar à ação, pois, deve apresentar a solicitação de tal alteração e 

dados informados na ocasião. Considerando que isto não é possível nesta 

fase processual, seja por inadmissibilidade do rito do juizado especial, seja 

pelas regras de competência, impõe-se a extinção do feito, a fim de que 

seja a ação proposta perante a Justiça Federal em face do INSS. POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 10.º 

c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011469-23.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARITON CELIO FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO JOSE PELUCIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011469-23.2011.8.11.0006 EXEQUENTE: KARITON CELIO FONSECA 

EXECUTADO: FUNDACAO JOSE PELUCIO FERREIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em consonância com o art. 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento. Decido: Compulsando os autos, verifica-se que KÁRITON 

CÉLIO FONSECA, deixou de promover o andamento do feito em cartório há 

mais de 30 (trinta) dias. (Id 9395584) Com efeito, prescreve o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. Extingue-se o 

processo, sem resolução de mérito: (...) III - quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias; (...)” Assim, face ao abandono processual demonstrado 

pela parte reclamante, com fulcro no art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Intime-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: 1005216-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MONTEIRO LEITE (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: 1005216-31.2017.8.11.0006 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 DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JORGE MONTEIRO 

LEITE em face de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou compras, 

não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os serviços da 

empresa Reclamada e não possui qualquer relação jurídica. Aduz que teve 

seu nome inserido pela reclamada no cadastro de devedores em 

26/09/2016 por débito no valor de R$ 172,20 (Cento e sessenta e dois 

reais e vinte centavos), gerado em tese pelo contrato 0255324494, 

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. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Primeiramente 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 

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 
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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: 1005188-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FONSECA ARAUJO (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)

 

Proc. 1005188-63.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por JAQUELINE FONSECA 

ARAÚJO em desfavor de VIVO S.A., em que a autora alega que foi 

surpreendida ao realizar consulta de crédito, e verificar que seu nome 

estava inserido no cadastro de maus pagadores do SERASA/SPC, por 

lançamentos realizados indevidamente pela requerida, referentes ao 

contrato nº 0237013596, em 01/10/2015 no valor de R$ 137,27, e contrato 

nº 0227166282, em 26/02/2016, no valor de R$ 159,87, e contrato nº 

0219844413, em 10/02/2017 no valor R$ 179,96. Aduz que não tem débito 

algum com a requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia 

seria totalmente ilegal, e que a negativação indevida teria causado abalo 

de sua índole moral perante o mercado financeiro, perdendo o crédito para 

compras. Afirma que não foi notificado da negativação, pugnando ao final 

pela inexistência do débito 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 

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 ainda o pleito da 

Requerida no que concerne à juntada de documento original que comprove 

a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma 

vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso 

de burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

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. A Requerida, em 

sua contestação, sustenta que ocorreu a regular contratação dos 

serviços pela parte autora, o que se confirmaria pelos contratos juntados 

com a contestação, que teriam sido legitimamente assinados pela 

requerente, mediante a apresentação dos documentos pessoais 

necessários, sendo então realizada a habilitação dos serviços. Narra que 

a parte autora, por mera liberalidade, deixou de efetuar o pagamento da 

contraprestação dos serviços prestados, deixando em aberto os débitos 

que ensejaram na negativação de seu nome. 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 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). 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 
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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 

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: 8012739-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ZANINELO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012145-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8012145-92.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ELIMAR DE SOUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME 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: 1004004-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Processo: 1004004-72.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADEMILTON 

FRANCISCO DE SOUZA em desfavor de B.V FINANCEIRA S.A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando que ao tentar fazer uma 

compra no comércio local descobriu que o Requerido havia inserido seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

1.618,65 (mil e seiscentos e dezoito Reais e sessenta e cinco centavos). 

Aduz que, mesmo sendo cliente do Requerido, não se recorda de nenhum 

débito em aberto. Ademais, não foi previamente notificado quanto à 

inscrição. 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 Requerido suscitou preliminar 

de ilegitimidade passiva, pois, nos termos da súmula 359, cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção de crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Contudo, extrai-se da exordial que o autor 

contesta também o débito requerendo a declaração de inexistência do 

mesmo, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 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 débito é referente a cartão de crédito que o autor possui 

desde o ano 2012, sendo que o ultimo pagamento realizado foi em 

abril/2015. Ocorre que haviam diversas compras parceladas no referido 

cartão, portanto, a inscrição é devida. O Requerido apresentou faturas de 

cartão de crédito de titularidade do autor, nas quais constam compras com 

várias parcelas pagas, inclusive. 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 
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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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005167-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1005167-87.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VANESSA ALVES 

BARBOSA 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 três débitos no valores de: R$ 120,96 (Cento e vinte reais e 

noventa e seis centavos) gerado em tese sob o número de contrato 

0250812778 e inserido em 06/03/2016, de R$ 422,88 (Quatrocentos e 

vinte e dois reais e oitenta e oito reais centavos) gerado em tese sob o 

número de contrato 0250811608 e inserido em 09/01/2016, e R$ 102,46 

(Cento e dois reais e quarenta e seis centavos) gerado em tese sob o 

número de contrato 02333713312 e inserido em 23/11/2015, 

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. 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, ainda, 

preliminar ausência de comprovante de endereço em nome da autora. 

Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de 

endereço em seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos 

elementos suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se 

encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar. 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. REJEITO o pleito da autora que em sua 

impugnação à contestação pugnou pela de extinção do feito em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de 

Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO o pedido da autora. 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 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. 
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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. 

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: 1005069-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GIMENEZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1005069-05.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GUSTAVO GIMENEZ 

LOPES 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 um débito no valor de R$ 221,81 (Duzentos e vinte e um 

reais e oitenta e um centavos) gerado em tese sob o número de contrato 

0240371904 e inserido em 08/01/2016, 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. 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, ainda, 

preliminar ausência de comprovante de endereço em nome da autora. 

Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de 

endereço em seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos 

elementos suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se 

encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar. 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 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 
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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: 8012147-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8012147-62.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ELIMAR DE SOUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME 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: 1005060-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005060-43.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSANA MENDES 

PRUDENCIO em desfavor de BANCO BRADESCO 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 débitos nos valores de R$ 721,73 (Setecentos 

e vinte e um reais e setenta e três centavo) gerado em tese sob o número 

de contrato 035636351000010FI e inserido em 02/05/2015, e R$ 393,90 

(Trezentos e noventa e três reais e noventa centavos) gerado em tese 

sob o número de contrato 035636351000010EC inserido em 02/04/2015, 

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. 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 de conexão 

por se tratarem de partes e contratos diversos. 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. 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. 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. Deve ser levado em consideração, ainda, 

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. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 
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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) DETERMINAR a exclusão definitiva do nome do 

autor do cadastro de devedores, pelo débito aqui discutido; c) 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; Havendo pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento dos valores. 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: 1005050-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SILVA DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1005050-96.2017.8.11.0006 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 SUELI SILVA DELUQUE 

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 21/12/2016 no cadastro de 

inadimplentes, figurando como credora a requerida, referente ao contrato 

nº. 0278189043, no valor de R$ 178,25 (cento e setenta e oito reais e 

vinte e cinco 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, mesmo a autora informando 

desconhecer o débito pois nunca teria contratado com a requerida. 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. Em sua contestação a 

requerida pugnou pela intimação da parte autora para apresentar 

comprovante de endereço, sob a alegação de que tal documento não 

estava nos autos. Entretanto, pela simples análise dos documentos 

juntados com a inicial, é possível constatar que o comprovante de 

endereço em nome da parte autora foi devidamente juntado com a inicial, 

razão pela qual INDEFIRO o pleito da requerida. 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, ressarcimento em dobro do valor cobrado 

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 
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tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

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: 1005048-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILZANETE LEITE DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RUSSO OAB - PR31666 (ADVOGADO)

 

Proc. 1005048-29.2017.8.11.0006 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 DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ILZANETE LEITE DE 

MIRANDA SILVA em desfavor de NEGRESCO S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, alegando a autora que ao tentar 

efetuar compras no comércio local, foi informado que seu nome estava 

incluído no cadastro de SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC, por 

uma dívida adquirida junto à requerida referente ao contrato de nº 

00330009110977 no valor de R$ 55,23 (cinquenta e cinco reais e vinte e 

três centavos) e inserido em 08/02/2013, e tamanha foi a estranheza da 

Requerente, pois desconhece o débito e não tem nenhuma pendência com 

a Requerida. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

exclusão 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 celebrou dois contratos com a 

autora, sendo que o primeiro foi inteiramente quitado, mas que do segundo 

contrato celebrado em 31/01/12 em que a autora se comprometeu a 

efetuar o pagamento de dez parcelas no valor de R$ 55,23 (cinquenta e 

cinco reais e vinte e três centavos), entretanto deixou de efetuar o 

pagamento da última parcela desse segundo contrato. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos Termo de Adesão ao 

Contrato de Financiamento Direto ao Consumidor entabulado entre as 

partes, o que não foi impugnado pela parte autora, 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 

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: 1005061-28.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005061-28.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CRISTIANE MARIA DE PINHO em 

desfavor de VIVO S.A, a onde a autora alega que foi surpreendido pela 

informação prestada pelo comércio de que seu nome estava cadastrado 

no SCPC por lançamento efetuado pela requerida no valor de R$ 540,67 

(quinhentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), o que resultou 

na recusa na compra de bens por meio de crediário, e até mesmo na 

impossibilidade de liberação de cheque especial em seu banco. Ao final 

requer seja condenada a requerida a excluir os apontamentos restritivos, 

declarando a inexistência do débito, e a condenação 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. 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. 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) DETERMINAR a 

exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de devedores, pelo 

débito aqui discutido; c) 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; Havendo pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. 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: 1004736-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA (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. 1004736-53.2017.8.11.0006 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 REGIANE 

PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que 

em virtude de uma inserção indevida em 10/09/2012, no valor de R$ 

180,00 (cento e oitenta reais) 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. 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, 
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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 

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. 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: 1003886-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA APOLINARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003886-96.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por MARIANA APOLINARIA RODRIGUES em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao tentar comprar um celular, foi 

surpreendida com a informação de que a Requerida havia inserido seu 

nome no cadastro restritivo de crédito, por um débito no valor de R$ 

229,59 (duzentos e vinte e nove Reais e cinquenta e nove centavos), 

realizada em 26.10.2012. 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 razão não assiste 

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. Ocorre que a parte autora 

não juntou aos autos prova de que a Requerida tenha inserido seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. 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: 8012157-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONNE DE MIRANDA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8012157-09.2016.8.11.0006 REQUERENTE: RONNE DE MIRANDA VIANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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: 8012813-39.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO JORGE DA CUNHA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA SAM DIESEL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

ANTONIO DAN OAB - MT0003565S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012813-39.2011.8.11.0006 REQUERENTE: ROSALVO JORGE DA CUNHA 

CARNEIRO REQUERIDO: RETIFICA SAM DIESEL LTDA 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. 

Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina 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. Não obstante a Lei dos Juizados conter disciplina diversa a 

respeito do sistema recursal, fato é que a simplicidade e celeridade – 

princípios que norteiam seus procedimentos – impõem a adoção de prática 

semelhante, em homenagem ao bom andamento do feito. 1 – Forte em tais 

razões, PROCEDA-SE a intimação da parte recorrida para apresentar suas 

contrarrazões ou certifique-se quanto à apresentação e sua 

tempestividade, nos moldes referidos no art. 1.010, §1º do Código de 

Processo Civil c/c artigos 42 e 43 da Lei n. 9.099/95. 2 – 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. 3 – 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: 8011799-49.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL PACHORI 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:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011799-49.2013.8.11.0006 REQUERENTE: DEVANIL PACHORI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A SENTENÇA Trata-se de reclamação cível 

em que, realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição 

acerca do objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do 

acordo, bem como a extinção do processo com resolução do mérito. O 

processo veio concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Com efeito, 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, 

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 para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos com fundamento nos artigos 22, Parágrafo Único 

e 57, ambos da Lei n. 9.099/95. Custas e honorários advocatícios na 

forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 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: 1005638-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSON PEREIRA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1005638-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GLEISSON PEREIRA 

CARNEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Trata-se de 

reclamação cível em que, realizados alguns atos processuais, foi noticiada 

a composição acerca do objeto desta demanda, requerendo as partes a 

homologação do acordo, bem como a extinção do processo com 

resolução do mérito. O processo veio concluso. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Com efeito, 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, 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 para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos com fundamento nos artigos 22, 

Parágrafo Único e 57, ambos da Lei n. 9.099/95. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 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: 8011902-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS OAB - MT0012156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011902-85.2015.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA 

RAMOS REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA SENTENÇA Trata-se de reclamação cível em que, 

realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo, 

bem como a extinção do processo com resolução do mérito. O processo 

veio concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

Com efeito, 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, 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 
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este Juízo. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos com fundamento nos artigos 22, Parágrafo Único e 57, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Custas e honorários advocatícios na forma 

convencionada. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 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: 1000647-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE APARECIDA REDEZ (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: 1000647-84.2017.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MILENE 

APARECIDA REDEZ em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que ao tentar realizar um crediário no comércio local, descobriu que a 

Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito, em 

08.04.2013, por um débito no valor de R$ 216,86 (duzentos e dezesseis 

Reais e oitenta e seis centavos). Entretanto, desconhece a origem de 

todas as restrições em seu nome, eis que indevidas. A Requerida, 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação, razão 

pela qual decreto sua revelia. Entretanto, apresentou contestação. No rito 

dos Juizados Especiais, a revelia é reconhecida em razão do não 

comparecimento da parte reclamada na audiência de conciliação ou de 

instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9099/95). Se a parte reclamada não 

comparece na audiência, mas apresenta tempestivamente sua 

contestação, ainda assim há revelia, contudo, neste caso, não obstante a 

presunção relativa quanto à matéria fática, o juiz deve avaliar as provas 

existentes nos autos, especialmente as documentais (TRU TJMT 

120110139860). 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, realizada 

pelo Banco do Brasil em 06.11.2012, entre outra extensa lista, conforme 

denota-se do extrato juntado pela Requerida, 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: 1003003-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

Processo: 1003003-52.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por REGINA GUIMARÃES em desfavor de BANCO 

PANAMERICANO (BANCO PAN S.A), alegando que realizou apenas um 

empréstimo consignado com o Requerido, sob o numero 

0229391068202003021-7, com valor de R$ 1.100,00 (mil e cem Reais) 

pagos em 26 parcelas no valor de R$ 41,00 (quarenta e um Reais). 

Entretanto, o Requerido desconta um total de R$ 88,68 (oitenta e oito Reais 

e sessenta e oito centavos), referentes a três outros empréstimos que a 

autora não realizou. Salienta que a autora é analfabeta e só percebeu tais 

descontos indevidos por alerta de um vizinho. 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 requerido suscitou 

incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. No 

entanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

falha na prestação de serviço, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que a autora realizou o contrato de 

empréstimo consignado, a justificar os descontos mensais. Em análise às 

provas dos autos, observo que a autora apresentou extrato dos 

descontos realizados pelo Banco Panamericano que totalizam quatro: 

contrato 314413988-2, em 72 parcelas no valor de R$ 17,10 (dezessete 

Reais e dez centavos), valor do empréstimo R$ 562,50 (quinhentos e 

sessenta e dois Reais e cinquenta centavos) com início em 08.02.2017; 

contrato 0229391068202003021-7, com parcelas no valor de R$ 41,05, 

com início em 17.12.2015 que encerrou em 07.03.2017; contrato 

022901152046-1 no valor de parcelas de R$ 44,00, que consta no extrato 

5 parcelas, no entanto início e fim 16/01/2016 e valor do empréstimo R$ 

1.100,00 (mil e cem Reais) e contrato 308540979-9 com 72 parcelas no 

valor de R$ 27,58 (vinte e sete Reais e cinquenta e oito centavos), início 
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em 18.12.2015, valor total 912,34 (novecentos e doze Reais e trinta e 

quatro centavos). Por sua vez, o Banco trouxe aos autos dois contratos: 

proposta n. 708515727, realizado em 17.12.2015 com valor total de R$ 

1.100,40; proposta n. 308540979-9, realizado em 18.12.2015 com valor de 

empréstimo de R$ 912,34 (novecentos e doze Reais e trinta e quatro 

centavos) a ser pago em 72 parcelas. Considerando a data e valor dos 

empréstimos, tenho que o contrato 708515727 apresentado pelo 

Requerido trata-se do valor incontroverso informado pela autora como 

transação n. 0229391068202003021-7, assim como desconto realizado 

em 16/01/2016 sob o n. 022901152046-1, cujo valor já foi quitado pela 

autora. Assim, resta a análise dos contratos 314413988-2 e 308540979-9. 

Quanto à transação n. 308540979-9, a parte autora não impugnou 

tampouco demonstrou que não tenha se beneficiado do referido valor, 

razão pela qual, tenho que este débito da autora restou comprovado. No 

que tange ao contrato 314413988-2, realizado em 08.02.2017, a Requerida 

não comprovou que a autora o tenha contratado. Logo, restando 

evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida ao realizar 

descontos indevidos sobre a aposentadoria da autora, impõe-se o dever 

de indenizar. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante ao se deparar com os descontos indevidos em sua 

conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia 

ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhido. Ante o exposto, decido: a) Confirmar parcialmente a 

liminar deferida para que o Requerido não realize descontos referentes ao 

contrato 314413988-2; b) Julgar parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte reclamada, referente à transação n. 

314413988-2; c) 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; d) CONDENAR a reclamada a 

restituir à parte reclamante, a titulo de danos materiais, o valor de R$ 

239,40 (duzentos e trinta e nove Reais e quarenta centavos) – valores, 

descontados de fevereiro a agosto/2017, sem prejuízo de acréscimo de 

valores descontados após essa data, por se tratar de prestações 

sucessivas, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, , e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

MONICA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Não há (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000676-03.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MONICA CORREIA 

RODRIGUES, LETICIA CORREIA RODRIGUES REQUERIDO: NÃO HÁ 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 por MONICA CORREIA RODRIGUES e LETICIA 

CORREIA RODRIGUES, visando ao levantamento dos valores pertinentes 

ao saldo em um consorcio utilizado em vida por sua genitora falecida 

GENECI CORREIA. 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). ?AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ALVARÁ JUDICIAL - RESÍDUOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM 

ESTADUAL. Tratando-se de pedido de expedição de alvará para 

levantamento de valores referentes a resíduos de benefício previdenciário 

de pessoa falecida, a competência para processar e julgar a pretensão é 

da Justiça Comum Estadual, em razão da natureza voluntária do 

procedimento.? (Agravo de Instrumento 1.0027.07.123310-3/001, 

Relator(a): Des.(a) Antônio de Pádua , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

16/08/2007, publicação da súmula em 10/09/2007) 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, revendo 

posicionamento anteriormente adotado, 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. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Sem custas. Publique-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002101-36.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRO FARIA DA SILVA 

OLIVEIRA 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. A requerida foi citada e 

compareceu à audiência de conciliação, porém, não apresentou 
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contestação, tornando-se revel. Assim, passo ao julgamento antecipado 

da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo 

Civil. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar 

a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

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. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: 

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$ 8.000,00 (oito mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012042-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON DO ESPIRITO SANTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012042-85.2016.8.11.0006 Requerente: 

Elielson Do Espirito Santo Soares Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. REJEITO o 

pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 
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DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da 

parte autora do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui 

discutido. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, 

defiro o pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à 

OAB/MT para as providências cabíveis. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006245-19.2017.8.11.0006

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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12222084, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011157-13.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004202-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUNATAN SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12224380, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004202-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUNATAN SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12224380, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007229-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA AUXILIADORA SAILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12224876, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005361-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OCTACILIO DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12225220, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE OLIVEIRA (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012058-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CLEOPATRA DE CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12226031, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003738-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE FATIMA DUARTE ARTIAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO DESPACHO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006114-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARADISE BIJOUX COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12226249, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011173-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE ESTHER RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 220017 Nr: 7197-15.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO EDUARDO WICK GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO TELES MACHADO - 

OAB:10.195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da portaria 02/2014 e da Resolução 04/2014 

do Tribunal Pleno, diante da tramitação virtual de feitos, deverá o 

requerente providenciar a digitalização dos autos no sistema PJE, no 

prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de extinção e 

arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006065-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CEBALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

12226446, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 196167 Nr: 1167-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO JULIEBER DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 Vistos etc;
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Verifico que o corréu RODRIGO ANTONIO SANTOS RODRIGUES foi 

localizado e preso na data de 20.02.2018, como se depreende do 

mandado de prisão cumprido nos autos desmembrados de Código 202084.

 Por essa razão, manifeste-se o Ministério Público e a defesa, visando o 

restabelecimento da unidade processual e possibilidade de julgamento 

uno.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227474 Nr: 12496-70.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15531MT

 Vistos etc,

 Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164885 Nr: 2005-09.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDEREOTTO 

JUNIOR - OAB:9.207

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o denunciado CÍCERO AVELINO DA SILVA, 

vulgo “Fofão”, brasileiro, solteiro, natural de Cáceres/MT, nascido aos 

09/08/1975, filho de Romão Avelino da Silva e Adalicina Maria da Silva, 

residente na Rua Cisnes, s/nº., Bairro Junco, Cáceres/MT, nas penas do 

artigo 12, da Lei nº. 10.826/03, cuja pena passo a dosar:(...) razão pela 

qual torno a pena DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE 

DETENÇÃO E 11 (ONZE) 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. Entendo que se encontram presentes os 

requisitos do artigo 44 do Código Penal, dessa forma substituo a pena 

aplicada ao réu por duas penas restritivas de direito, qual seja, 

1-Prestação de serviços à comunidade e 2-Limitação de fim de semana, 

que deverá ser determinado pelo Juízo da Execução a forma do 

cumprimento.Considerando o fato de que o réu respondeu o processo em 

liberdade, dada a natureza da pena e regime fixado, bem como que não se 

encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva 

prevista no artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do Réu no rol 

dos culpados e expeça-se Guia de Execução Penal. Condeno-o ao 

pagamento das custas e despesas processuais (CPP, Art. 804).Efetue-se 

a detração da pena, nos termos dos artigos 42 e 44, § 4º, ambos do 

Código Penal. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, INFOSEG aos 

Institutos de Identificação e demais órgãos de praxe. 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.: 208256 Nr: 8829-13.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDSON ANTÔNIO ANDRADE LOPES, IVAN 

DA SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ROBERTO DA SILVA 

- OAB:OAB 13248/MT, Ricardo de Freitas - OAB:13505

 Vistos etc,

Considerando o aditamento da denúncia realizado pela representante do 

Ministério Público às fls. 140, 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.

Após, conclusos.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 87926 Nr: 3438-24.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILTON MARQUES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CHAMO O FEITO A ORDEM;Tratam os presentes autos de Ação Penal 

onde GENILTON MARQUES DE ABREU foi denunciado por ter em tese 

praticado o crime descrito no artigo 121, §2º, incisos II e IV c.c art. 14, 

inciso II, c.c art. 121, §2º, inc. II e IV c.c. art. 73 todos do Código Penal. A 

denúncia foi recebida, sendo o réu incurso nas penas do artigo 121, §2º, 

incisos II e IV c.c art. 14, inciso II, c.c art. 121, §2º, inc. II e IV c.c. art. 73 

todos do Código Penal. (fl. 194). O réu foi citado, fl. 217, e apresentou 

resposta a acusação, fl. 222.Durante a instrução foram ouvidas duas 

testemunhas, fl. 245, 246, e o réu foi interrogado, fl. 308. Em memoriais 

finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da 

denúncia (como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV c.c 

art. 14, inciso II, c.c art. 121, §2º, inc. II e IV c.c. art. 73 todos do Código 

Penal), às fl. 310/316. A defesa (fl. 317/326) requereu que fosse o réu 

impronunciado, ou a desclassificação do delito secundário de tentativa de 

homicídio qualificado, para lesão corporal culposa, e na segunda conduta 

que o acusado respondesse apenas pelo resultado ocorrido. Requereu 

por fim o afastamento das qualificadoras. Consta de fl. 327/329, a 

sentença de pronúncia, onde GENILTON MARQUES DE ABREU foi 

pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV 

c.c art. 14, inciso II, c/c art. 73 todos do Código Penal. (...) Diante disso, 

DETERMINO a remessa dos autos à Terceira Vara Criminal desta comarca, 

para que seja sanada referida irregularidade para adotar a providência 

que entender pertinente, pois esta deliberação é daquele douto Juízo, 

quando da admissibilidade da pronúncia, sendo que este juízo tem 

competência tão somente para realização do plenário do Júri.Retornem os 

autos à 3ª Vara Criminal, ficando este Juízo no aguardo de posteriores 

deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 1788-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos etc,

I - Preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 41, do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no art. 

395, do CPP, RECEBO A DENÚNCIA nos termos do Artigo 625 da 

CNGC/MT, dando o denunciado DIEGO RIBEIRO GOMES, como incurso nas 

condutas tipificadas no artigo 121, caput, c/cart. 14, II do Código Penal e 

Artigo 14 da Lei 10.826/03 e no artigo 244 – B do Estatuto da criança e do 

Adolescente.

 II - Assim, cite-se o acusado, nos termos do art. 406, do CPP, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias.

 Consigne-se que no ato da citação, o(a) Sr(a) Oficial de Justiça deverá 

indagar ao denunciado se possui advogados(as) ou se não possui 

condições financeiras para constituir profissional habilitado(a), devendo 

constar a resposta expressamente na certidão, inclusive o nome do(a) 

advogados(a), caso seja declinado.
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III - Informando o denunciado a impossibilidade de contratar advogado(a), 

dê-se vista imediata à Defensoria Pública para que, no prazo legal, seja 

apresentada a resposta à acusação; caso contrário, intime-se o(a) d. 

causídico(a) apontado(a) para a mesma finalidade.

IV - 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-a e requerendo 

sua intimação quando necessário (art. 406, § 2º, do CPP).

V - Aportando a defesa aos autos, dê-se vista ao Representante do 

Ministério Público (art. 409, CPP) e, após, conclusos para os fins do art. 

411, do CPP.

VII – Defiro o pedido de fl. 63 da juntada da certidão de antecedentes 

criminais extraída do sistema SIAP/TJMT, bem como a posterior juntada da 

pericia requisitada na arma de fogo e munições de calibre 38, assim como 

do exame de corpo de delito a ser realizado no indiciado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, com urgência, pois, trata-se de 

réu preso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 106/108, com 

fulcro nos Arts. 310, 312, 313, incisos I e II, e 316, todos do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA pleiteado pelo acusado MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE e 

mantenho sua prisão preventiva, nos termos da decisão que a 

decretou.Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa.Da defesa escrita 

fls. 152/156 (CPP, Art. 406):I - Não sendo o caso de trancamento da ação 

penal nem de absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou regular 

prosseguimento ao feito.II – Nos termos do Art. 411, do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

24/04/2018, ÀS 15h00MIN. (CPP, Art. 399). III - Na audiência de instrução e 

julgamento, proceder-se-á à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, nesta ordem e interrogatório do réu, passando-se, em 

seguida, aos debates e prolação de decisão (CPP, Art. 411).IV – 

Requisite-se o réu.V - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre 

Defesa.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para 

realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 1788-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defensora do acusado para, no prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230181 Nr: 1294-62.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. F. L., G. L. F. C. J., J. A. E. B., R. J. DE B., 

Z. B.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843, FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA 

JUNIOR - OAB:2907, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON 

GAHYVA - OAB:13216, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115, 

Tenarêssa A. de A. Della Líbera - OAB:7.031, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA, acerca da audiência designada, conforme 

despacho a seguir: "Vistos etc, I – Em cumprimento ao disposto no Artigo 

40, inc. I da Lei 8.625/93, após contato com a testemunha Dr. RINALDO 

SEGUNDO, designo audiência para sua inquirição para o dia 23 de marco 

de 2018, às 14h00min. II - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da 

data e horário designados para a realização da referida audiência.III – 

intime-se a defesa técnica.Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228881 Nr: 428-54.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 428-54.2018.811.0006 – Id. 228881

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): DIVINO DE ARRUDA E SILVA

INTIMANDO: o Autor do fato: Divino de Arruda e Silva, Rg: 6337066 SSP 

MT Filiação: Cristina de Arruda e Silva, data de nascimento: 20/08/1968, 

brasileiro(a), natural de Reserva do Cabaçal-MT, convivente, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida ROSA MARIA 

GARCIA DA COSTA, na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) DIVINO DE ARRUDA E SILVA, que teria cometido, em tese, o 

delito de LESÃO CORPORAL, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) 

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico 

as seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o 

agressor de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite 

mínimo de 200 metros; 03-PROIBO o ofensor de manter contato com a 

vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

04-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da vitima, local de 

trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a sua família; 

05-DETERMINO a separação de corpos; Levando-se em consideração que 

o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é 

exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a 

imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...). 

Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe de 2 (duas) 

palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo 

comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a 

providencia se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 

226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à 

integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, 

crucial para promover o seu desenvolvimento humano e garantir a 

harmonia familiar. (...). Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) 

meses e não havendo informações que demonstre a necessidade da 

manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar 

o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima 

ser notificada do arquivamento. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos da presente decisum. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 13 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230680 Nr: 1625-44.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Portanto, indefiro o pedido da defesa e via de consequência, determino 

que a vítima seja novamente cientificada da inexistência de restrição 

quanto ao direito de visitas, que poderá ser exercido pelo pai, até ulterior 

deliberação em procedimento próprio, a fim de evitar futuras 

inconveniências, bem como para que informe ao sr. Oficial de Justiça, no 

ato do cumprimento do mandado, o nome e o contato telefônico de um 

terceiro, para que o genitor possa exercer seu direito de visitas, sob pena 

de crime de desobediência.Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

cumprimento da presente determinação.Com a informação trazida pela 

ví t ima, int ime-se o ofensor .Expeça-se o necessár io.Às 

providencias.Cumpra-se.Cáceres/MT, 13 de março de 2018.Graciene 

Pauline Mazeto Corrêa da Costa Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 225139 Nr: 10774-98.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR CAMPOS DO NASCIMENTO

 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 10774-98.2017.811.0006 – Id. 225139

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WALDEMIR CAMPOS DO NASCIMENTO

INTIMANDO: o Denunciado: Waldemir Campos do Nascimento Filiação: 

Wanderley Silva do Nascimento e Dilza da Silva Campos, brasileiro(a), , 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: "(...) Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que no dia 28 de setembro de 2017, às 08h 15min, em uma 

residência localizada na Rua “J”, nº 10, Residencial Aeroporto, nesta 

cidade e comarca de Cáceres-MT, o denunciado WALDEMIR CAMPOS DO 

NASCIMENTO, prevalecendo-se de relações íntima de afeto, ofendeu a 

integridade corporal e ameaçou causar mal injusto e grave à sua 

convivente, a Srª Bibiana Lourenço de Carvalho Gil. (...) Ante o exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WALDEMIR 

CAMPOS DO NASCIMENTO como incurso nos artigos 129, § 9º e art. 147, 

caput, do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/2006, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado WALDEMIR CAMPOS DO 

NASCIMENTO 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, 13 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211025 Nr: 121-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 121-37.2017.811.0006 – Id. 211025

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA

INTIMANDO: o Denunciado: Mauricio Ribeiro de Souza Filiação: Manoel 

Sebastião de Souza e Silvina Ribeiro do Nascimento, data de nascimento: 

01/09/1980, brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), motorista de 

carreta, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que, no dia 28 de dezembro de 2016, às 19h 15min, nas 

dependências do Auto Posto Petroluz localizado na Avenida São Luiz, 

Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Cáceres-MT, o denunciado 

MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA transportou, em proveito próprio, coisa que 

sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) automóvel CrossFox, 

cor preta, placa NJK-0748/Cuiabá-MT. Consta ainda que, na mesma data e 

local, o denun (...) conduziu veículo automotor, em via pública, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, (...). 

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA como incurso no artigo 180, caput, do 

Código Penal em concurso material de infrações com o delito previsto no 

art. 306 do CTB, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado MAURICIO RIBEIRO 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, 13 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229768 Nr: 1038-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1038-22.2018.811.0006 – Id. 229768

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): GENILSON DE SOUZA FIGUEIREDO

INTIMANDO: Autor do fato: Genilson de Souza Figueiredo Filiação: Genesio 

Savio de Figueiredo e Ivonete Lopes de Souza, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), peão de rodeio, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR o Autor do Fato GENILSON DE SOUZA FIGUEIREDO, 

acima qualificado, de que foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU 

DESFAVOR, conforme decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS em favor de GLEISCIELI RODRIGUES PAULA, perseguido 
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pela Autoridade Policial, em desfavor de GENILSON DE SOUZA 

FIGUEIREDO, ante a alegação de agressão física. Decido. (...) Ante o 

exposto, com base no art. 22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO as seguintes 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e determino: ao agressor o 

afastamento IMEDIATO do lar, domicílio ou local de convivência com a 

ofendida e a consequente separação de corpos (art. 22, II); ao agressor a 

proibição de aproximar-se, no limite de 200 metros, da vítima, de sua 

família e das testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 

alíneas “a” e “b”); a proibição do agressor de frequentarem a residência 

da ofendida e de seus familiares a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”); (....). FRISIE-SE AO AGRESSOR 

QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRA 

DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO. (....).”

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, 13 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.: 230676 Nr: 1631-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Geovani Mendonça de Freitas, 

para que apresente resposta à acusação nos autos dentro do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211160 Nr: 243-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 243-50.2017.811.0006 – Id. 211160

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA

INTIMANDO: o Denunciado: RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA Filiação: 

Jeova Mateus da Silva e Rejane de Almeida Paes, data de nascimento: 

17/10/1996, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, solteiro(a), Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA, acima 

qualificado, da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cuja 

parte dispositiva segue abaixo transcrita.

SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para 

CONDENAR o réu RODRIGO DE ALMEIDA DA SILVA, brasileiro, nascido 

aos 17/10/1996, filho de Rejane de Almeida Paes e Jeova Mateus da Silva, 

por transgressão aos ditames do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. 

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 

reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Analisando as 

circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, denoto que a 

culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do agente em 

relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo; registra contra si 

condenação transitada em julgado (fls. 95), contudo, em observância ao 

princípio do ‘non bis in idem’ não será considerado como circunstância 

judicial e sim como agravante (Súmula n.º 241 do c. STJ), pelo que não 

podemos firmar que é portador de antecedentes criminais; Ausente nos 

autos dados concretos para aferir acerca da personalidade e conduta 

social. O motivo do crime foi comum à espécie, ou seja, auferir lucro fácil 

em prejuízo alheio. Circunstâncias e consequências normais. A vítima em 

nada contribuiu para o crime. Assim, examinadas as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos 

de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, verifico que, ainda seja 

possível o reconhecido da confissão extrajudicial, deixo de reconhece-la, 

pois as informações dadas em sede policial em nada contribuíram para a 

formação do convencimento desta Julgadora, uma vez que todos os 

elementos fático-probatórios apontaram à sua responsabilização penal, 

tendo ele inclusive sido preso em flagrante na posse do bem furtado. De 

outra banda, verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo 

esta a reincidência prevista no artigo 61, I do Código Penal, razão pela qual 

agravo a reprimenda no patamar 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 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que torno 

definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras. No tocante à 

pena de multa, em atendimento às circunstâncias judiciais, fixo o número 

de dias-multa em 10 (dez), à razão individual de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época do fato. Diante da pena aplicada, inviável 

a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito – 

art. 44, inciso I, do Código Penal – e a suspensão condicional da pena – 

art. 77, caput, do Código Penal. O regime de cumprimento de pena será o 

SEMIABERTO, nos 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e em obediência ao 

disposto na Sumula 269 do c. STJ. Com o trânsito em julgado: - lance o 

nome no ‘rol dos culpados’; - comunique-se ao e. TRE, ao Instituto Estadual 

de Identificação e ao Instituto Nacional de Identificação - Expeça-se Guia 

de Execução Definitiva, oficiando ao Juízo da 1ª Vara de Execuções e 

Contravenções Penais de Porto Velho –RO (fl. 95), informando acerca da 

condenação. Apos, dê-se as baixas necessárias e arquive-se. P.R.I.C.”

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 14 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 222247 Nr: 8699-86.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FELIPE ARRUDA MARQUARDT, 

BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES, MARCILIO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10.899, 

TÚLIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA - OAB:2455

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 8699-86.2017.811.0006 – Id. 222247

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GUSTAVO FELIPE ARRUDA MARQUARDT

BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES

MARCILIO PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO: a Ré: BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES 

Filiação: Edson Souza Benevides e Lucia Aparecida da Silva Ramos, data 

de nascimento: 05/06/1998, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A RÉ BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS 

BENEVIDES, acima qualificada, da sentença condenatório prolatada em 

seu desfavor, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita.

SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada na denúncia para CONDENAR o denunciado 

GUSTAVO FELIPE ARRUDA MARQUARDT, brasileiro, nascido em 

26/08/1998, filho de Hans Marquardt e Selma Maria e Oliveira, e a 

denunciada BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES, brasileira, 
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nascida em 05/06/1998, filha de Edson Souza Benevides e Lucia 

Aparecida da Silva Ramos, por transgressão aos ditames do art. 157, § 

2º, incisos I e II, do Código Penal, bem como para, ante o reconhecimento 

da litispendência, DECLARAR EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RELAÇÃO AO RÉU MARCILIO PEREIRA DA SILVA, DECLARO, com 

aplicação analógica ao art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, c.c art. 485, V, ambos do 

Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal, e via de 

consequência, DETERMINAR o arquivamento dos presentes autos. (...) RÉ 

BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES A pena prevista para o 

crime de roubo é de 4 (quatro) a 10(dez) anos de reclusão e multa. 

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta 

do agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo; nada 

consta nos autos acerca dos antecedentes criminais; Ausente dados 

concretos para aferir acerca da personalidade e conduta social. O motivo 

do crime é comum à espécie, ou seja, auferir lucro fácil em prejuízo alheio. 

Circunstâncias e consequências normais. O comportamento da vítima em 

nada contribuiu para o crime. Ante a análise acima, fixo a pena-base em 

04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes. 

Verifico a ocorrência das atenuantes da confissão espontânea e 

menoridade relativa, mas deixo de aplicá-las, em função do disposto na 

Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça, eis que a pena não pode 

ser atenuada aquém do mínimo legal. Na terceira fase incide as majorantes 

previstas nos incisos I e II do §2º do artigo 157 do CP, razão pela qual, 

aumento a pena em 1/3(um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão, o que torno definitiva, ante a ausência de 

outros elementos a serem considerados. Fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP e as 

condições econômicas do réu, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do 

salário-mínimo vigente à época do fato. DISPOSIÇÕES FINAIS EM COMUM 

Os réus devem iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, 

conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP. Incabível a substituição 

por penas restritivas de direito, porque o delito foi cometido com grave 

ameaça à pessoa e inviável a suspensão condicional da pena, pois 

ausentes os requisitos do art. 77, do Código Penal. Em razão do regime 

inicial fixado e ante a impossibilidade de mantê-los em regime mais gravoso 

do que o fixado, SIRVA A ESTA SENTENÇA COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA, para colocar em liberdade os denunciados GUSTAVO FELIPE 

ARRUDA MARQUARDT, se por outro motivo não deva permanecer preso, 

e BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES, que se encontra em 

prisão domiciliar, BEM COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, para ciência dos 

termos da presente sentença, devendo o sr. Oficial de Justiça certificar tal 

ato. Após o trânsito em julgado determino que lance o nome no ‘Rol dos 

Culpados’, proceda às comunicações de praxe e expeça-se guia de 

execução definitiva e então, arquive-se. Intime-se a vítima acerca da 

presente sentença, consoante dispõe o art. 201,§ 2º, do CPP. Sem custas. 

P.R.I.C.”

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 14 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230609 Nr: 1583-92.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BUENO PERALTA LOPES COCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1583-92.2018.811.0006 – Id. 230609

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDSON BUENO PERALTA LOPES COCA

INTIMANDO: o Denunciado(a): Edson Bueno Peralta Lopes Coca Filiação: 

Michel Scarpelini Lopes Coca e Adriana Bueno dos Santos, brasileiro(a), , 

Endereço: Endereço Não Informado, Cidade: Cáceres-MT

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, na data de 21 de novembro de 2017, às 7h00, em uma 

residência localizada na Rua dos Boiadeiros, s/nº, Bairro Jardim do Trevo, 

nesta ciade e comarca de Cáceres, os denunciados WALISON DA SILVA 

RODRIGUES e EDSON BUENO PERALTA LOPES COCA, agindo em 

concurso de pessoas e com unidade de desígnios visando a fim comum, 

subtraíram coisas móveis alheias, para proveito de ambos, mediante grave 

ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, mantendo as 

vítimas em seu poder, restingindo suas liberdades, delas subtraindo as 

coisas móveis descriminadas no boletim de ocorrência (...). Ante o 

exposto, o Ministéirio Público do Estado de Mato Grosso denuncia (...) e 

EDSON BUENO PERALTA LOPES COCA como incursos no art. 157, § 2º, 

incisos I (emprego de arma de fogo), II (concurso de agentes) e IV 

(restrição de liberdade das vítimas), do Código Penal, (...)."

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado EDSON BUENO PERALTA 

LOPES COCA nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. Cumpra-se.”

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 14 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 55590 Nr: 2744-60.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, 110 e 

112, I todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão 

executória da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra a 

sentenciada Marcelina Tolave Picon, nestes autos.Feitas as necessárias 

anotações junto aos registros da secretaria e do cartório distribuidor, 

arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215447 Nr: 3344-95.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar memoriais 

finais, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 176490 Nr: 139-29.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COOPER MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 
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OAB:11702

 Autos n° 139-29.2015.811.0006 – Cód. 176490

Visto.

Ante a informação contida na certidão de fls.184, intime-se novamente a 

patrona do denunciado para que informe o endereço onde o mesmo possa 

ser encontrado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217055 Nr: 4697-73.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Encaminhem-se os 

atos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos relacionados à 

pena de multa, bem como as custas e demais despesas judiciais.Após, 

intime-se o recuperando para iniciar o pagamento dos dias-multa, podendo 

ser parcelado em até 10 (dez) vezes.Aguarde-se ainda o regular 

cumprimento das condições impostas às fls.21, devendo ser certificado 

se o recuperando encontra-se cumprindo fielmente as condições da pena 

restritiva da liberdade que lhe fora imposta.Notifique-se o i. representante 

do Ministério Público.Ciência à Defensoria Pública.Intime-se e 

Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 155405 Nr: 2921-77.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - 

OAB:22120/O

 DEFIRO, o pedido de restituição formulado pelo Comandante do 3º 

Batalhão de Polícia Militar, com fulcro no artigo 120, do Código de Processo 

Penal, para que seja restituída a arma de fogo semiautomática, calibre .40, 

tipo pistola, de número de série SZK 42313, marca Taurus, modelo PT 

100AFS, cano de 125mm, bem como 01 carregador com 11 (onze) 

munições, calibre 0.40, os quais foram apreendidos nos autos.Proceda-se 

e  e x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o  à  e n t r e g a  d o s  b e n s 

supramencionados.Oportunamente, arquivem-se mediante as devidas 

baixas e cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.Intime-se. Cumpra-se.Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120984 Nr: 3672-28.2017.811.0005

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Mendes, Francisco Ferreira Mendes 

Júnior, Maria Conceição Mendes França, Ailton Alves França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marjorie Arias, Luiz Nei Arias, André Luiz Arias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Posto isso:(i) autorizo a abertura de nova matrícula com novo memorial 

descritivo oriundo do levantamento geodésico, com o encerramento das 

matrículas 1.416 e 7.195, nos termos da Lei n. 10.267/2001, Decreto n. 

4.449/2002 e Lei n. 6.015/73;(ii) encaminhe cópia da presente decisão ao 

Titular do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da 

comarca de Diamantino/MT.II. Em seguida, não havendo requerimento, 

arquive-se.Diamantino/MT, 13 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120984 Nr: 3672-28.2017.811.0005

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Mendes, Francisco Ferreira Mendes 

Júnior, Maria Conceição Mendes França, Ailton Alves França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marjorie Arias, Luiz Nei Arias, André Luiz Arias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerente: Gilmar Ferreira Mendes, Cpf: 

15025969115 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), advogado geral da união, 

Endereço: Supremo Tribunal Federal - Praça dos Três Poderes, Cidade: 

Brasilia-DF

Requerido(a): André Luiz Arias, Cpf: 29971462753, Rg: 023.561.514-7 IFP 

RJ Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), administrador de empresa, 

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2664 - Bl 2, Apto 401, Cidade: Rio de 

Janeiro-RJ

Requerido(a): Luiz Nei Arias, Cpf: 62832352715, Rg: 4.212.715 IFP RJ 

Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), economista, Endereço: Rua Lauro 

Muller, 116, 10º Andar, Bairro: Botafogo, Cidade: Rio de Janeiro-RJ

Requerido(a): Marjorie Arias, Cpf: 40081737734, Rg: 03.094.259-3 IFP RJ 

Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), economista, Endereço: Av. Epitácio 

Pessoa, 2664 - Bl I, Apto 504, Bairro: Lagoa, Cidade: Rio de Janeiro-RJ

Nome e cargo do digitador:Jaqueline A Carlos - Gestora Adm II

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:56/2007

Sentença:Autos n. 3672-28.2017.8.11.0005.

I. Paulenes Cardoso da Silva – Titular do Cartório de Registro de Imóveis, 

Títulos e Documentos da comarca de Diamantino/MT – propõe a abertura 

de Processo Administrativo para Georreferenciamento da fazenda Estreito 

do Rio Claro sustentando, em síntese, que Francisco Ferreira Mendes 

Júnior formulou pedido de retificação por procedimento de 

georreferenciamento das matrículas 7.195 e 1.416. Aduz que ficou 

pendente a anuência dos confrontantes Marjorie Arias, Luiz Nei Arias e 

André Luiz Arias, que são ocupantes da fazenda Santa Adriana. Aduz 

que os confrontantes impugnaram o pedido sustentando a escassez de 

documentos, bem como o não envio da certidão de cadeia dominial. 

Também aduziram o conflito na área dos lotes Maranguape e Real, que 

poderia influenciar no georreferenciamento. Ao final, encaminha o 

processo de georreferenciamento da fazenda Estreito do Rio Claro ‘para 

apreciação, deliberação e se entender que esteja presente os requisitos 

legais, autorize a abertura de nova matrícula com novo memorial descritivo 

oriundo do referido levantamento geodésico, com o encerramento das 

matrículas 1.416 e 7.195 (fls. 04/08).

O Ministério Público apresentou parecer pela desnecessidade de 

intervenção nos autos (fls. 200/201).

É o relatório. Decido.

Estabelece o artigo 213, § 6º, da Lei n. 6.015/73:

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:

 (...)

§ 6o Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado 

transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz 

competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a 

controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, 

hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias.

 Por sua vez, prevê o artigo 1.180 da CNGC Extrajudicial da CGJ/MT:

Art. 1.180. O Oficial, quando suscitar dúvida, deverá fazê-lo de forma 

fundamentada, expondo os motivos da impugnação e apresentando 

solução, sempre que possível, sendo defeso simples referência a textos 
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legais e falhas encontradas no documento.

Nesse aspecto, o Oficial Registrador afirmou que a impugnação formulada 

por Majorie Arias, Luiz Nei Arias e André Luiz Arias é insubsistente, pois a 

notificação efetivada pelo 5º Ofício de Títulos e Documentos do Rio de 

Janeiro/RJ informou, de forma precisa, que todos os documentos estavam 

disponíveis para consulta. Em síntese, não se admite, portanto, a tese de 

escassez de documentos para fins de impugnação.

 Também constato, assim como o fez o Oficial Registrador, que os 

impugnantes não apresentaram elemento idôneo para demonstrar eventual 

sobreposição da área. Aliado a isso, a confrontação da área foi objeto de 

análise nos autos código 22.630 – Diamantino/MT, com trânsito em julgado.

Posto isso:

(i) autorizo a abertura de nova matrícula com novo memorial descritivo 

oriundo do levantamento geodésico, com o encerramento das matrículas 

1.416 e 7.195, nos termos da Lei n. 10.267/2001, Decreto n. 4.449/2002 e 

Lei n. 6.015/73;

(ii) encaminhe cópia da presente decisão ao Titular do Cartório de Registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Diamantino/MT.

II. Em seguida, não havendo requerimento, arquive-se.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST OAB - MT9570/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  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

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

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

Intimação 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)

 

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 à Execução 

opostos por LEONILDO JOSÉ PEREIRA DA COSTA e OUTROS em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos, postulando o recebimento no efeito suspensivo. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. O pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com 

efeito, o art. 919, do NCPC, dispõe que “os embargos à execução não 

terão efeitos suspensivo”. A possibilidade de atribuição de efeito 

suspensivo vem disciplinada no § 1º do referido artigo, nos seguintes 

termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.". Ou seja, 

condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à presença cumulativa de 

três requisitos: a) relevância dos fundamentos dos embargos; b) risco de 

dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e c) garantia do juízo. No 

caso dos autos, o requisito da segurança prévia do juízo não está 

presente, já que o(s) embargante(s) não demonstrou(aram) a existência 

de penhora, depósito ou caução, de modo que o indeferimento do pedido 

de suspensão é medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. REQUISITOS 

NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 

Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no art. 739-A, do CPC. 

Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70059297879, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 

Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 70059297879 RS, Relator: João 

Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 21/05/2014, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014). 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 06 de junho de 

2018, às 15:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal. Em manifestando-se os 

litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 

334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse 

caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, 
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devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil. Aportando a impugnação dê vistas 

ao embargante. Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 06 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Intimo Vossa Senhoria, na 

qualidade de parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de 

Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, 

referente aos dados abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): 

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

Localidade: ROD. BR 364, KM 750, DECIOLANDIA- DIAMANTINO - MT 

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA Processo: 

1000190-21.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 400.445,15; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Parte Ré: RÉU: AGROPECUARIA VALE DA 

SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000223-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ROTILLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000223-11.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: SYNGENTA PROTECAO DE 

CULTIVOS LTDA EXECUTADO: VILSON ROTILLI Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, nos termos do art. 811, 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte executada para 

entregar a coisa individualizada na Cédula de Produto Rural (fls. 50/53), no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 806, NCPC), ou, impugnar a escolha (art. 

812, NCPC). Caso o executado entregue a coisa, lavre-se o respectivo 

termo (art. 807, NCPC), intimando-se a parte exequente para 

manifestar-se. Não sendo entregue ou depositada a coisa, expeça-se 

mandado de imissão na posse e ou busca e apreensão conforme for o 

caso (art. 806, § 2º, NCPC). Caso alienado a coisa já litigiosa, expeça-se 

mandado contra o terceiro adquirente (art. 808, NCPC). Fixo, desde já, os 

honorários advocatícios na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, bem como multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de 

atraso, nos termos do art. 806, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. 

Cite(m)-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

Providências. Diamantino, 13 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINEZIO DOS ANJOS (EXECUTADO)

JAMIL ADAO DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000229-18.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: SINEZIO DOS ANJOS, JAMIL ADAO DOS ANJOS Vistos etc. 

Recebo a inicial e seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) 

executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) 

parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

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

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

correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 
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inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 13 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000236-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ARRUDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODINO VICENTE MENDES (INTERESSADO)

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 : 

1000236-10.2018.8.11.0005 REQUERENTE: SEBASTIANA DE ARRUDA 

MENDES INTERESSADO: LEODINO VICENTE MENDES Vistos etc. Trata-se 

de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por SEBASTIANA DE ARRUDA 

MENDES, devidamente qualificada nos autos, requerendo o levantamento 

de valores em conta da Caixa Econômica Federal, bem como eventuais 

valores a título de saldo de FGTS em nome do ‘de cujus’ LEONDINO 

VICENTE MENDES. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. 

DECIDO. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. De início, defiro 

o pedido de Concessão dos Benefícios da Assistência Judiciária. 

Verifica-se nos presentes autos que não há informações sobre a 

existência de outros beneficiários do “de cujus”, havendo então a 

necessidade de averiguar a existência de outros beneficiários. Razão que 

determino a expedição de oficio ao INSS, solicitando informações quanto à 

existência de beneficiários do “de cujus” LEONDINO VICENTE MENDES. 

Sem prejuízo, expeça-se ofício a Caixa Econômica Federal desta cidade 

de Diamantino/MT, para que informe a este Juízo sobre valores existentes 

em conta em nome do “de cujus”. Abra-se vistas ao Ministério Público. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 13 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001275-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARA REJANE CORREA BORTOLO (EXECUTADO)

ANTONIO RENE BORTOLO (EXECUTADO)

CLAUDIO BORTOLO (EXECUTADO)

GRAZIELA ANDRIETTE BORIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimação do Patrono 

do Autor para que fique ciente da certidão (ID 12213665), e se manifeste 

no prazo de 05 dias. Processo: 1001275-76.2017.8.11.0005; Valor causa: 

R$ 19.593,20; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Parte Autora: EXEQUENTE: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E 

LOGISTICA LTDA Parte Ré: EXECUTADO: CLAUDIO BORTOLO, GRAZIELA 

ANDRIETTE BORIM, ANTONIO RENE BORTOLO, NARA REJANE CORREA 

BORTOLO 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: 1000763-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANAY DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

OTACILIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

JAMES OLIVEIRA ROSA (AUTOR)

EDSON DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR)

SELMA DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

THELMA OLIVEIRA POCRIFKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ LOPES FRANCA OAB - PR21286 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ESTEVES WESTPHAL (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 : 

1000763-93.2017.8.11.0005 AUTOR: OTACILIA DE SOUZA ROSA, EDSON 

DE OLIVEIRA ROSA, JAMES OLIVEIRA ROSA, ANAY DE OLIVEIRA 

SOUZA, SELMA DE OLIVEIRA SOUZA, THELMA OLIVEIRA POCRIFKA RÉU: 

LEANDRO ESTEVES WESTPHAL Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 124. 

Decorrido o prazo, intimem-se os autores para se manifestarem. Diante de 

possível acordo entre as partes, cancelo a audiência designada para a 

data de 21/03/2018. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

14 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANAY DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

OTACILIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

JAMES OLIVEIRA ROSA (AUTOR)

EDSON DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR)

SELMA DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

THELMA OLIVEIRA POCRIFKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ LOPES FRANCA OAB - PR21286 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ESTEVES WESTPHAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000763-93.2017.8.11.0005 AUTOR: OTACILIA DE SOUZA ROSA, EDSON 

DE OLIVEIRA ROSA, JAMES OLIVEIRA ROSA, ANAY DE OLIVEIRA 

SOUZA, SELMA DE OLIVEIRA SOUZA, THELMA OLIVEIRA POCRIFKA RÉU: 

LEANDRO ESTEVES WESTPHAL Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 124. 

Decorrido o prazo, intimem-se os autores para se manifestarem. Diante de 

possível acordo entre as partes, cancelo a audiência designada para a 

data de 21/03/2018. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

14 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001018-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

O Telhar Agropecuária Ltda (RÉU)

Flers Participações Ltda (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MARCHESIN OAB - SP315513 (ADVOGADO)

WERNER GRAU NETO OAB - SP120564 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO)

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001018-51.2017.8.11.0005 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: O 
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TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA, FLERS PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Civil Pública c/c Preceito Condenatório c/c Pedido 

Liminar ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA e FLERS PARTICIPAÇÕES 

LTDA. Alega que a Fazenda 7 Lagoas vinculadas as matrículas de n°. 

39.277, 41.103, 43.474 do Cartório de Registro de Diamantino, consiste em 

uma área de 3.622,3590 hectares, entre os municípios de Alto Paraguai e 

Diamantino, sendo a posse exercida pela sociedade empresaria Flers 

Participações Ltda. Assevera que o imóvel possui uma lavoura de 2600 

hectares, destinada ao plantio de milho e soja sendo explorada por outra 

sociedade econômica do mesmo grupo denominada como O Telhar 

Agropecuária Ltda, com termo final em 30/08/2021. Informa que os fiscais 

da SEMA averiguaram diversas irregularidades na propriedade, dentre 

elas, ausência de autorização de poços tubulares e ineficiência do 

sistema de tratamento dos efluentes da oficina, utilização indiscriminada 

de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e 

periculosidade ambiental e local destinado a armazenagem de agrotóxicos. 

Afirma que a atividade desempenhada pelos requeridos foi flagrada pelos 

fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente como não sustentável, 

em razão do imóvel ser encontrado sediado na Área de Proteção 

Ambiental Nascentes do Rio Paraguai. Afirma que foi instaurado inquérito 

Civil para averiguar a regularidade da utilização de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na APA Nascentes do 

Rio Paraguai, tendo sido elaborada uma minuta padrão de Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta para ajustar a atividade 

econômica desenvolvida na referida fazenda para proteção da unidade de 

conservação. Todavia, aduz que não houve êxito nas tratativas 

empreendidas para regularizar a exploração do imóvel. Assevera que 

diante da falta de regularização da exploração dos imóveis, os requeridos 

devem ser responsáveis civilmente, em razão do prejuízo causado ao 

meio ambiente, por não observar as regras que condicionam o exercício 

da atividade poluidora nas dependências da APA Nascentes do Rio 

Paraguai. Requereu a antecipação de tutela para que imediatamente os 

requeridos atendam as precauções genéricas no manuseio e aplicação 

dos agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que 

sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de 

vários itens, quais sejam: Observar no controle de pragas e doenças, os 

princípios do Manejo integrado de pragas e doenças das culturas, com a 

recomendação prioritária de uso de produtos biológicos ou específicos 

para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para 

inimigos naturais e polinizadores; Apenas autorizar, armazenar ou realizar 

a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, 

utilizando princípios ativos conforme bula do produto e observando as 

recomendações técnicas para aplicação; Não aplicar os agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; 

Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e 

reserva legal florestal; Não autorizar ou realizar a aplicação aérea de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos , seus componentes e afins; Não 

permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da 

aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins; Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, 

animais e pessoas que não estejam com EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual; Evitar o contato dos moradores com a área de aplicação de 

agrotóxicos, guardando distância mínima de 300 metros de povoações, 

cidades, vilas, bairros, escolas rurais e agrupamento de animais; Não 

autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins em uma faixa de 200 metros de 

mananciais de captação de água para abastecimento da população e 

nascentes; Não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em uma 

faixa de 200 metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d´água 

compreendidos na propriedade rural; Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e 

prestadores de serviços; Apenas contratar prestadores registrados 

perante o INDEA, no caso de utilização de pessoas físicas ou jurídicas na 

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins; Não promover a captação de água com 

equipamento destinado a pulverização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d´água, 

represas e lagos; Identificar e sinalizar a área em que houve aplicação de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins; Respeitar o 

prazo de restrição de 24 horas de reentrada de animais e pessoas nos 

locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual; Promover a destinação 

ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade 

vencido. Pugnou que na área sediada nas dependências da Área de 

Proteção Ambiental (APA) nascentes do Rio Paraguai deverá ser ajustada 

a sua atividade econômica, da seguinte forma: No que pertine aos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, deverá ser 

vedada a sua utilização nos produtos que apresentem alta persistência ou 

alta toxicidade para microorganismos aquáticos, quando mencionado no 

rótulo ou bula do mesmo; No prazo de 02 (dois) anos inicie a utilização 

exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – Faixa Verde) e cujo 

potencial de periculosidade ambiental também se limite a classe IV; Caso 

não haja sucedâneo na classe inferior, admitir-se-á armazenamento e 

utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins 

da classe toxicológica III e de periculosidade ambiental da classe III, para 

preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, contando com a receita e documento subscrito por Engenheiro 

Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT; Deverá ser proibida, nas áreas 

em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, o 

plantio de organismos e atividades de liberação planejada; Nas áreas em 

que há lavoura com transgenia, em até 02 (dois) anos interrompa seu 

plantio, sujeitando a pena de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

por hectare plantado. Requereu que no prazo de 01 (um) ano, apresente 

licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva 

renovação, acaso vencida: Do depósito de defensivos agrícolas e de 

atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras; A licença deverá ser apresentada 

no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na 

propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, indicando o local em que se 

encontram sediados os depósitos de defensivos agrícolas e a atividade de 

lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para aplicação de 

agrotóxicos nas lavouras; A respectiva mudança em relação à área da 

lavoura; A identificação do responsável pela propriedade em que se 

encontram sediada tais instalações; Comprovar a anuência do órgão 

ambiental licenciador com tal medida; Se por qualquer motivo não faça uso 

de tais instalações, deverá apresentar justificativa, subscrita por 

Engenheiro Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT, no prazo de 01 (um) 

ano sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Esse Juízo entendeu por bem postergar o exame da liminar 

requerida para após a instauração do contraditório. O Estado de Mato 

Grosso informou interesse em integrar o feito como litisconsorte ativo. Os 

Requeridos apresentaram contestação tempestivamente. A Associação 

dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos 

autos requerendo a sua admissão no feito na qualidade de litisconsorte 

passivo dos Requeridos e juntou ao feito resposta da SEMA - MT sobre 

questionamentos que referida associação manejou perante aquele órgão 

na tentativa de elucidar a matéria aqui exposta A requerente apresentou 

embargos de declaração tempestivamente. A parte autora se manifestou 

quanto a petição da Associação dos Produtores Rurais na APA. Foi 

apresentada réplica a contestação pela requerente tempestivamente. É o 

relato. Decido. De início, analisarei os Embargos de Declaração interpostos 

pelo Ministério Público (fls. 3717/3721), em face da decisão de fls. 

3367/3370. O embargante alega que houve omissão quanto a vedação ao 

plantio de organismos geneticamente modificados em Unidades de 

Conservação que não possuem plano de manejo, informando que é o caso 

da área de proteção ambiental (APA). Afirma a existência de obscuridade, 

argumentando que não se verifica qualquer informação a respeito da 

quantidade de empregos na fazenda discutida e que não houve quaisquer 

estudos demonstrando que tal atividade é responsável por grande parte 

da renda deste município, a ponto de justificar a assunção do risco 

decorrente da adoção de práticas não sustentáveis. Requer o 

saneamento da omissão e obscuridade na referida decisão. Pois bem. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 
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tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Analisando a decisão combatida, verifica-se que foi postergado 

o exame da tutela antecipada, com ampla e clara fundamentação, não 

havendo quaisquer requisitos que demonstrem obscuridade e omissão na 

referida decisão. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Passo a analisar o requerimento da 

Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, 

onde postula pelo seu ingresso nos autos na condição de litisconsorte. O 

artigo 113 do NCPC afirma que duas ou mais pessoas podem litigar no 

mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: entre elas 

houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; entre 

as causas houver conexão pelo pedido e pela causa de pedir; ocorrer 

afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. No caso em 

tela, não há como deferir a admissão da Associação na qualidade de 

litisconsorte dos Requeridos, tendo em vista que esta não guarda com a 

lide quaisquer comunhão de direito e/ou dever. Em contrapartida, não se 

pode ignorar que sua constituição tem como objetivo atuar no 

desenvolvimento de práticas de uso adequado dos recursos naturais, 

mediante manejo sustentável e de modo a compatibilizar a atividade 

econômica com a preservação da biodiversidade. Nesse contexto, este 

Juízo reconhece a importância e relevância do questionamento trazido 

pela referida associação, quando fez juntar, a estes autos, o 

esclarecimento da SEMA-MT sob os limites legais impostos para atividades 

desenvolvidas por seus Associados dentro da APA Nascentes do Rio 

Paraguai. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 138 do NCPC, 

deixou a critério do juiz ou relator, solicitar ou admitir a participação de 

pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 

representatividade adequada, considerando a relevância da matéria, 

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, através da figura do amicus curiae. A jurisprudência do STF, 

no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juri dica em condic oes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relac ao 

processual. E que sua participac ao no processo ocorre e se justifica, na 

o como defensor de interesses pro prios, mas como agente habilitado a 

agregar subsi dios que possam contribuir para a qualificac ao da decisao 

a ser tomada pelo Tribunal. A presenca de amicus curiae no processo se 

da, portanto, em beneficio da jurisdicao, nao configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apontados retro admito o ingresso 

da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, 

na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade da 

demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 

fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138, os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. Do 

Pedido de Antecipação de Tutela: Na sistemática trazida pelo Novo CPC, 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. Para tal concessão, mister se faz a 

demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora 

de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 

2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos 

Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11655969), 

afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e 

afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da 

APA Nascentes do Rio Paraguai. Realmente, o Decreto nº. 568 de maio de 

2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto nº. 1651/2013, nos 

seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na 

legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso 

racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos 

agrotóxicos. Com relação a plantação de organismos geneticamente 

modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, 

afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, 

inclusive, que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, afirma que o plano de 

manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de 

OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer 

obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo. Afirmou, 

ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental 

rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um 

agente regional para a Unidade. Tal fiscalização, por certo, vem sendo 

realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à 

área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e 

não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por 

parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que 

enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela. Ademais, a área, 

como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, 

documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já 

citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT. Desta forma, temos que a 

situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade 

que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando, 

este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que 

dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e 

notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela 

atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada. Com 

relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos 

e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de 

nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada. In 

casu, a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o 

resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, 

mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não 

trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, 

deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos 

Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o 

Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo 

também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do 

Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do 

Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir 

provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO 

LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA 

EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO 

AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus 

da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela 

verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em 

observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso 

concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do 
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convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou 

econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de 

prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de 

esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de 

ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da 

pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão 

constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder 

Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este 

direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para 

que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas 

públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de 

tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem 

estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou 

convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e 

estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma 

preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário”. 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : 

AI 10000170328694001 MG). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

liminar pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as 

partes, desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem 

como enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar. Defiro o 

ingresso do Estado de Mato Grosso nos autos, na condição de 

litisconsorte ativo, na forma do art. 5º, parágrafo 2º, da Lei 7.347/85, 

determinando desde já, a intimação do Estado de Mato Grosso para 

impugnar a contestação, em 20 dias. Defiro o pedido de retificação do 

valor da causa às fls. 3772. Às providências. Diamantino, 06 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001025-43.2017.8.11.0005
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RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH OAB - MT18407/A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO)

ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM OAB - CE30449 (ADVOGADO)

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001025-43.2017.8.11.0005 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA, GILMAR FERREIRA MENDES Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil 

Pública c/c Preceito Condenatório c/c Pedido Liminar ajuizada por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA e GILMAR FERREIRA MENDES. Alega que a Fazenda Rancho 

Alegre vinculada a matrícula de n°. 30.911 do Cartório de Registro de 

Diamantino, consiste em uma área de 611 hectares, cuja propriedade 

pertence aos requeridos. Assevera que o imóvel possui uma lavoura de 

450 hectares, destinada ao plantio de milho e soja sendo explorada por 

Francisco Ferreira Mendes Junior, com termo final estimado em 2022. 

Atesta que o referido imóvel não conta com licenciamento ambiental, bem 

como informa que os fiscais da SEMA averiguaram diversas 

irregularidades na propriedade, dentre elas, existência de poço tubular no 

imóvel sem prévio cadastro e utilização indiscriminada de agrotóxicos. 

Afirma que a atividade desempenhada pelos requeridos foi flagrada pelos 

fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente como não sustentável, 

em razão do imóvel ser encontrado sediado na Área de Proteção 

Ambiental Nascentes do Rio Paraguai. Aduz que foi instaurado inquérito 

Civil para averiguar a regularidade da utilização de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na APA Nascentes do 

Rio Paraguai, tendo sido elaborada uma minuta padrão de Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta para ajustar a atividade 

econômica desenvolvida na referida fazenda para proteção da unidade de 

conservação. Todavia, alega que não houve êxito nas tratativas 

empreendidas para regularizar a exploração do imóvel. Ressalta que os 

requeridos Francisco Ferreira Mendes Junior e Gilmar Ferreira Mendes 

com suporte na FAMATO limitaram-se a descaracterizar a essência da 

minuta padrão formulada pelo parquet, não contemplando medida 

significativa de redução do uso de agrotóxicos. Afirma que diante da falta 

de regularização da exploração dos imóveis, os requeridos devem ser 

responsáveis civilmente, em razão do prejuízo causado ao meio ambiente, 

por não observar as regras que condicionam o exercício da atividade 

poluidora nas dependências da APA Nascentes do Rio Paraguai. 

Requereu a antecipação de tutela para que imediatamente os requeridos 

atendam as precauções genéricas no manuseio e aplicação dos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que 

sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de 

vários itens, quais sejam: Observar no controle de pragas e doenças, os 

princípios do Manejo integrado de pragas e doenças das culturas, com a 

recomendação prioritária de uso de produtos biológicos ou específicos 

para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para 

inimigos naturais e polinizadores; Apenas autorizar, armazenar ou realizar 

a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, 

utilizando princípios ativos conforme bula do produto e observando as 

recomendações técnicas para aplicação; Não aplicar os agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; 

Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e 

reserva legal florestal; Não autorizar ou realizar a aplicação aérea de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos , seus componentes e afins; Não 

permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da 

aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins; Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, 

animais e pessoas que não estejam com EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual; Evitar o contato dos moradores com a área de aplicação de 

agrotóxicos, guardando distância mínima de 300 metros de povoações, 

cidades, vilas, bairros, escolas rurais e agrupamento de animais; Não 

autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins em uma faixa de 200 metros de 

mananciais de captação de água para abastecimento da população e 

nascentes; Não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em uma 

faixa de 200 metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d´água 

compreendidos na propriedade rural; Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e 

prestadores de serviços; Apenas contratar prestadores registrados 

perante o INDEA, no caso de utilização de pessoas físicas ou jurídicas na 

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins; Não promover a captação de água com 

equipamento destinado a pulverização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d´água, 

represas e lagos; Identificar e sinalizar a área em que houve aplicação de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins; Respeitar o 

prazo de restrição de 24 horas de reentrada de animais e pessoas nos 

locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual; Promover a destinação 

ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade 

vencido. Pugnou que na área sediada nas dependências da Área de 

Proteção Ambiental (APA) nascentes do Rio Paraguai deverá ser ajustada 

a sua atividade econômica, da seguinte forma: No que pertine aos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, deverá ser 

vedada a sua utilização nos produtos que apresentem alta persistência ou 
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alta toxicidade para microorganismos aquáticos, quando mencionado no 

rótulo ou bula do mesmo; No prazo de 02 (dois) anos inicie a utilização 

exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – Faixa Verde) e cujo 

potencial de periculosidade ambiental também se limite a classe IV; Caso 

não haja sucedâneo na classe inferior, admitir-se-á armazenamento e 

utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins 

da classe toxicológica III e de periculosidade ambiental da classe III, para 

preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, contando com a receita e documento subscrito por Engenheiro 

Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT; Deverá ser proibida, nas áreas 

em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, o 

plantio de organismos e atividades de liberação planejada; Nas áreas em 

que há lavoura com transgenia, em até 02 (dois) anos interrompa seu 

plantio, sujeitando a pena de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

por hectare plantado. Requereu que no prazo de 01 (um) ano, apresente 

licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva 

renovação, acaso vencida: Do depósito de defensivos agrícolas e de 

atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras; A licença deverá ser apresentada 

no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na 

propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, indicando o local em que se 

encontram sediados os depósitos de defensivos agrícolas e a atividade de 

lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para aplicação de 

agrotóxicos nas lavouras; A respectiva mudança em relação à área da 

lavoura; A identificação do responsável pela propriedade em que se 

encontram sediada tais instalações; Comprovar a anuência do órgão 

ambiental licenciador com tal medida; Se por qualquer motivo não faça uso 

de tais instalações, deverá apresentar justificativa, subscrita por 

Engenheiro Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT, no prazo de 01 (um) 

ano sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Esse Juízo entendeu por bem postergar o exame da liminar 

requerida para após a instauração do contraditório. Os Requeridos 

apresentaram contestação tempestivamente. O Estado de Mato Grosso 

informou interesse em integrar o feito como litisconsorte ativo. A parte 

autora apresentou embargos de declaração e réplica a contestação 

tempestivamente. A Associação dos Produtores Rurais da APA 

Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos autos requerendo a sua 

admissão no feito na qualidade de litisconsorte passivo dos Requeridos e 

juntou ao feito resposta da SEMA - MT sobre questionamentos que 

referida associação manejou perante aquele órgão na tentativa de elucidar 

a matéria aqui exposta É o relato. Decido. De início, analisando os 

Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público (fls. 

3370/3374), em face da decisão de fls.3258/3261. O embargante alega 

que houve omissão quanto a vedação ao plantio de organismos 

geneticamente modificados em Unidades de Conservação que não 

possuem plano de manejo, informando que é o caso da área de proteção 

ambiental (APA). Afirma a existência de obscuridade, argumentando que 

não se verifica qualquer informação a respeito da quantidade de 

empregos na fazenda discutida e que não houve quaisquer estudos 

demonstrando que tal atividade é responsável por grande parte da renda 

deste município, a ponto de justificar a assunção do risco decorrente da 

adoção de práticas não sustentáveis. Requer o saneamento da omissão e 

obscuridade na referida decisão. Pois bem. 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. 1022 do NCPC. Analisando a decisão combatida, 

verifica-se que foi postergado o exame da tutela antecipada, com ampla e 

clara fundamentação, não havendo quaisquer requisitos que demonstrem 

obscuridade e omissão na referida decisão. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Passo a analisar 

o requerimento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes 

do Rio Paraguai, onde postula pelo seu ingresso nos autos na condição de 

litisconsorte. O artigo 113 do NCPC afirma que duas ou mais pessoas 

podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 

quando: entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações 

relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido e pela 

causa de pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato 

ou de direito. No caso em tela, não há como deferir a admissão da 

Associação na qualidade de litisconsorte dos Requeridos, tendo em vista 

que esta não guarda com a lide quaisquer comunhão de direito e/ou dever. 

Em contrapartida, não se pode ignorar que sua constituição tem como 

objetivo atuar no desenvolvimento de práticas de uso adequado dos 

recursos naturais, mediante manejo sustentável e de modo a compatibilizar 

a atividade econômica com a preservação da biodiversidade. Nesse 

contexto, este Juízo reconhece a importância e relevância do 

questionamento trazido pela referida associação, quando fez juntar, a 

estes autos, o esclarecimento da SEMA-MT sob os limites legais impostos 

para atividades desenvolvidas por seus Associados dentro da APA 

Nascentes do Rio Paraguai. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do 

art. 138 do NCPC, deixou a critério do juiz ou relator, solicitar ou admitir a 

participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, considerando a 

relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a 

repercussão social da controvérsia, através da figura do amicus curiae. A 

jurisprudência do STF, no julgamento dos Embargos de Declaração na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juridica em condicoes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relacao 

processual. E que sua participacao no processo ocorre e se justifica, nao 

como defensor de interesses proprios, mas como agente habilitado a 

agregar subsidios que possam contribuir para a qualificacao da decisao a 

ser tomada pelo Tribunal. A presenca de amicus curiae no processo se 

da, portanto, em beneficio da jurisdicao, nao configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apontados retro, admito o ingresso 

da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, 

na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade da 

demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 

fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138, os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. Do 

Pedido de Antecipação de Tutela Na sistemática trazida pelo Novo CPC, 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. Para tal concessão, mister se faz a 

demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora 

de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 

2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos 

Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11655343), 

afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e 
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afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da 

APA Nascentes do Rio Paraguai. Realmente, o Decreto nº. 568 de maio de 

2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto nº. 1651/2013, nos 

seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na 

legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso 

racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos 

agrotóxicos. Com relação a plantação de organismos geneticamente 

modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, 

afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, 

inclusive, que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, afirma que o plano de 

manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de 

OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer 

obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo. Afirmou, 

ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental 

rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um 

agente regional para a Unidade. Tal fiscalização, por certo, vem sendo 

realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à 

área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e 

não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por 

parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que 

enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela. Ademais, a área, 

como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, 

documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já 

citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT. Desta forma, temos que a 

situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade 

que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando 

este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que 

dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e 

notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela 

atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada. Com 

relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos 

e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de 

nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada. In 

casu, a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o 

resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, 

mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não 

trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, 

deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos 

Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o 

Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo 

também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do 

Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do 

Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir 

provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO 

LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA 

EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO 

AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus 

da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela 

verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em 

observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso 

concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do 

convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou 

econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de 

prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de 

esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de 

ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da 

pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão 

constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder 

Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este 

direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para 

que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas 

públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de 

tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem 

estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou 

convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e 

estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma 

preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário”. 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : 

AI 10000170328694001 MG). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

liminar pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as 

partes, desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem 

como enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar. Defiro o 

ingresso do Estado de Mato Grosso nos autos, na condição de 

litisconsorte ativo, na forma do art. 5º, parágrafo 2º, da Lei 7.347/85, 

determinando desde já, a intimação do Estado de Mato Grosso para 

impugnar a contestação, em 20 dias. Às providências. Diamantino, 12 de 

março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001027-13.2017.8.11.0005 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA, GILMAR FERREIRA MENDES Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil 

Pública c/c Preceito Condenatório c/c Pedido Liminar ajuizada por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA e GILMAR FERREIRA MENDES. Alega que a Fazenda São 

Cristóvão consiste em uma área de 760,3980 hectares, sendo 225 

hectares vinculados a matrícula de n°. 4.004 do Cartório de Registro de 

Diamantino e 535,3980 hectares não matriculados. Assevera que os 

requeridos utilizam 558 hectares no sistema de integração lavoura – 

pecuária. Atesta que os fiscais da SEMA averiguaram diversas 

irregularidades na propriedade, dentre elas, ausência de outorga para 

captação de água superficial perante a margem esquerda do Rio Melgueira 

e utilização indiscriminada de agrotóxicos. Afirma que a atividade 

desempenhada pelos requeridos foi flagrada pelos fiscais da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente como não sustentável, em razão do imóvel 

ser encontrado sediado na Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio 

Paraguai. Aduz que foi instaurado inquérito Civil para averiguar a 

regularidade da utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus 

componentes e afins na APA Nascentes do Rio Paraguai, tendo sido 

elaborada uma minuta padrão de Termo de Compromisso de Ajustamento 

de Conduta para ajustar a atividade econômica desenvolvida na referida 

fazenda para proteção da unidade de conservação. Todavia, alega que 

não houve êxito nas tratativas empreendidas para regularizar a 

exploração do imóvel. Ressalta que o gerente do imóvel, enquanto 

representante dos requeridos com suporte na FAMATO limitou-se a 

descaracterizar a essência da minuta padrão formulada pelo parquet, não 

contemplando medida significativa de redução do uso de agrotóxicos. 

Afirma que diante da falta de regularização da exploração dos imóveis, os 

requeridos devem ser responsáveis civilmente, em razão do prejuízo 

causado ao meio ambiente, por não observar as regras que condicionam o 

exercício da atividade poluidora nas dependências da APA Nascentes do 

Rio Paraguai. Requereu a antecipação de tutela para que imediatamente os 

requeridos atendam as precauções genéricas no manuseio e aplicação 
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dos agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que 

sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de 

vários itens, quais sejam: Observar no controle de pragas e doenças, os 

princípios do Manejo integrado de pragas e doenças das culturas, com a 

recomendação prioritária de uso de produtos biológicos ou específicos 

para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para 

inimigos naturais e polinizadores; Apenas autorizar, armazenar ou realizar 

a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, 

utilizando princípios ativos conforme bula do produto e observando as 

recomendações técnicas para aplicação; Não aplicar os agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; 

Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e 

reserva legal florestal; Não autorizar ou realizar a aplicação aérea de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos , seus componentes e afins; Não 

permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da 

aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins; Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, 

animais e pessoas que não estejam com EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual; Evitar o contato dos moradores com a área de aplicação de 

agrotóxicos, guardando distância mínima de 300 metros de povoações, 

cidades, vilas, bairros, escolas rurais e agrupamento de animais; Não 

autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins em uma faixa de 200 metros de 

mananciais de captação de água para abastecimento da população e 

nascentes; Não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em uma 

faixa de 200 metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d´água 

compreendidos na propriedade rural; Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e 

prestadores de serviços; Apenas contratar prestadores registrados 

perante o INDEA, no caso de utilização de pessoas físicas ou jurídicas na 

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins; Não promover a captação de água com 

equipamento destinado a pulverização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d´água, 

represas e lagos; Identificar e sinalizar a área em que houve aplicação de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins; Respeitar o 

prazo de restrição de 24 horas de reentrada de animais e pessoas nos 

locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual; Promover a destinação 

ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade 

vencido. Pugnou que na área sediada nas dependências da Área de 

Proteção Ambiental (APA) nascentes do Rio Paraguai deverá ser ajustada 

a sua atividade econômica, da seguinte forma: No que pertine aos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, deverá ser 

vedada a sua utilização nos produtos que apresentem alta persistência ou 

alta toxicidade para microorganismos aquáticos, quando mencionado no 

rótulo ou bula do mesmo; No prazo de 02 (dois) anos inicie a utilização 

exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – Faixa Verde) e cujo 

potencial de periculosidade ambiental também se limite a classe IV; Caso 

não haja sucedâneo na classe inferior, admitir-se-á armazenamento e 

utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins 

da classe toxicológica III e de periculosidade ambiental da classe III, para 

preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, contando com a receita e documento subscrito por Engenheiro 

Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT; Deverá ser proibida, nas áreas 

em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, o 

plantio de organismos e atividades de liberação planejada; Nas áreas em 

que há lavoura com transgenia, em até 02 (dois) anos interrompa seu 

plantio, sujeitando a pena de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

por hectare plantado. Requereu que no prazo de 01 (um) ano, apresente 

licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva 

renovação, acaso vencida: Do depósito de defensivos agrícolas e de 

atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras; A licença deverá ser apresentada 

no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na 

propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, indicando o local em que se 

encontram sediados os depósitos de defensivos agrícolas e a atividade de 

lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para aplicação de 

agrotóxicos nas lavouras; A respectiva mudança em relação à área da 

lavoura; A identificação do responsável pela propriedade em que se 

encontram sediada tais instalações; Comprovar a anuência do órgão 

ambiental licenciador com tal medida; Se por qualquer motivo não faça uso 

de tais instalações, deverá apresentar justificativa, subscrita por 

Engenheiro Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT, no prazo de 01 (um) 

ano sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Esse Juízo entendeu por bem postergar o exame da liminar 

requerida para após a instauração do contraditório. O Estado de Mato 

Grosso informou interesse em integrar o feito como litisconsorte ativo. Os 

Requeridos apresentaram contestação tempestivamente. A requerente 

apresentou embargos de declaração e réplica a contestação 

tempestivamente. Posteriormente, a Associação dos Produtores Rurais da 

APA Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos autos requerendo a sua 

admissão no feito na qualidade de litisconsorte passivo dos Requeridos e 

juntou ao feito resposta da SEMA - MT sobre questionamentos que 

referida associação manejou perante aquele órgão na tentativa de elucidar 

a matéria aqui exposta. É o relato. Decido. De início, analisando os 

Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público (fls. 

3406/3410), em face da decisão de fls. 3303/3306. O embargante alega 

que houve omissão quanto a vedação ao plantio de organismos 

geneticamente modificados em Unidades de Conservação que não 

possuem plano de manejo, informando que é o caso da área de proteção 

ambiental (APA). Afirma a existência de obscuridade, argumentando que 

não se verifica qualquer informação a respeito da quantidade de 

empregos na fazenda discutida e que não houve quaisquer estudos 

demonstrando que tal atividade é responsável por grande parte da renda 

deste município, a ponto de justificar a assunção do risco decorrente da 

adoção de práticas não sustentáveis. Requer o saneamento da omissão e 

obscuridade na referida decisão. Pois bem. 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. 1022 do NCPC. Analisando a decisão combatida, 

verifica-se que foi postergado o exame da tutela antecipada, com ampla e 

clara fundamentação, não havendo quaisquer requisitos que demonstrem 

obscuridade e omissão na referida decisão. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Passo a analisar 

o requerimento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes 

do Rio Paraguai, onde postula pelo seu ingresso nos autos na condição de 

litisconsorte. O artigo 113 do NCPC afirma que duas ou mais pessoas 

podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 

quando: entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações 

relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido e pela 

causa de pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato 

ou de direito. No caso em tela, não há como deferir a admissão da 

Associação na qualidade de litisconsorte dos Requeridos, tendo em vista 

que esta não guarda com a lide quaisquer comunhão de direito e/ou dever. 

Em contrapartida, não se pode ignorar que sua constituição tem como 

objetivo atuar no desenvolvimento de práticas de uso adequado dos 

recursos naturais, mediante manejo sustentável e de modo a compatibilizar 

a atividade econômica com a preservação da biodiversidade. Nesse 

contexto, este Juízo reconhece a importância e relevância do 

questionamento trazido pela referida associação, quando fez juntar, a 

estes autos, o esclarecimento da SEMA-MT sob os limites legais impostos 

para atividades desenvolvidas por seus Associados dentro da APA 

Nascentes do Rio Paraguai. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do 

art. 138 do NCPC, deixou a critério do juiz ou relator, solicitar ou admitir a 

participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, considerando a 

relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a 

repercussão social da controvérsia, através da figura do amicus curiae. A 

jurisprudência do STF, no julgamento dos Embargos de Declaração na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 
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PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juri dica em condic oes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relac ao 

processual. E que sua participac ao no processo ocorre e se justifica, na 

o como defensor de interesses pro prios, mas como agente habilitado a 

agregar subsi dios que possam contribuir para a qualificac ao da decisao 

a ser tomada pelo Tribunal. A presenca de amicus curiae no processo se 

da, portanto, em beneficio da jurisdicao, nao configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apresentados retro, admito o 

ingresso da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio 

Paraguai, na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade 

da demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 

fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138, os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. Do 

Pedido de Antecipação de Tutela: Na sistemática trazida pelo Novo CPC, 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. Para tal concessão, mister se faz a 

demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora 

de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 

2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos 

Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11654607), 

afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e 

afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da 

APA Nascentes do Rio Paraguai. Realmente, o Decreto nº. 568 de maio de 

2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto nº. 1651/2013, nos 

seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na 

legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso 

racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos 

agrotóxicos. Com relação a plantação de organismos geneticamente 

modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, 

afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, 

inclusive, que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, afirma que o plano de 

manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de 

OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer 

obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo. Afirmou, 

ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental 

rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um 

agente regional para a Unidade. Tal fiscalização, por certo, vem sendo 

realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à 

área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e 

não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por 

parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que 

enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela. Ademais, a área, 

como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, 

documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já 

citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT. Desta forma, temos que a 

situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade 

que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando 

este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que 

dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e 

notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela 

atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada. Com 

relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos 

e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de 

nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada. In 

casu, a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o 

resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, 

mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não 

trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, 

deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos 

Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o 

Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo 

também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do 

Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do 

Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir 

provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO 

LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA 

EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO 

AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus 

da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela 

verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em 

observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso 

concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do 

convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou 

econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de 

prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de 

esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de 

ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da 

pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão 

constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder 

Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este 

direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para 

que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas 

públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de 

tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem 

estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou 

convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e 

estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma 

preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário”. 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : 

AI 10000170328694001 MG). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar 

pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as partes, 

desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem como 

enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar. Defiro o ingresso 

do Estado de Mato Grosso nos autos, na condição de litisconsorte ativo, 

na forma do art. 5º, parágrafo 2º, da Lei 7.347/85, determinando desde já, 

a intimação do Estado de Mato Grosso para impugnar a contestação, em 

20 dias. Às providências. Diamantino, 12 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000507-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAMOS BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000507-53.2017.8.11.0005 AUTOR: ANTONIO RAMOS BUENO RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca dos documentos juntados pela requerida, às fls. 

218/285. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 14 de março 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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 

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

Intimação 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)

 

Intimo o patrono do Autor, para comprovar nos autos o recolhimento das 

custas iniciais, bem como para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > 

Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PESCADO PRINCESA LTDA. Localidade: RODOVIA 

SENADOR ROBERTO CAMPOS - NOVO DIAMANTINO Finalidade da 

Diligência: CITAÇÃO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5004 Nr: 640-16.1997.811.0005

 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: Altamir Cassella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson do Rocio Rigoni, Joel Vila Nova, Nelson 

Antonio Teixeira Marcondes, Mauro Antonio Breda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Mauro 

Rosalino Breda - OAB:14.687/MT

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

retificação do tipo da ação no Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo do exposto, dê cumprimento integral à decisão de fls. 

1042/1046.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88383 Nr: 685-58.2013.811.0005
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douracap Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Gerhardt Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/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.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, 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.: 111338 Nr: 3370-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Pereira Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84504 Nr: 3724-34.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alessandro alves magalhães 

silva - OAB:26.264, Amanda de Lima Umbelino Gomes - 

OAB:8.736/RN, Giulio Alvarenga Reale - OAB:15.484-A/MT, Rafaelle 

Oliveira Noronha Luz - OAB:12.314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as retificações na capa dos autos e no Sistema 

Apolo, visto que o feito trata-se de processo executivo de título executivo 

extrajudicial.

DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101939 Nr: 2435-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93040 Nr: 1295-89.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimatra Máquina e Implementos Agrícolas 

Ltda, Sebastião Mendes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85010 Nr: 244-14.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85759 Nr: 1250-56.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Siqueira May, Patricia Siqueira May, 

Andreia Siqueira May

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Rondon da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

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

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 125 de 756



 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4078 Nr: 660-70.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCdCdMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelvin Calsa - OAB:15.544/SC

 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.: 98780 Nr: 972-50.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon da Silva Martins, M Da S Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2395 Nr: 519-22.1996.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Armando Yabushita, Luzia Yoko Ybushita, 

Ivan Itiro Yabushita, Irineu Jun Yabushita, Amanda Mary Yabuschita 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Saraiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/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.: 2442 Nr: 534-88.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Terezinha Salton Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, 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.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, 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.: 93838 Nr: 1746-17.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:MT -15.020-B, Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88355 Nr: 658-75.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, Jucimara da Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 2251-42.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Domingas Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/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.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 
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Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, 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.: 91998 Nr: 550-12.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Molina Textil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea de Lurdes Zuliane de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - 

OAB:232216, SUZANA COMELATO GUZMAN - OAB:155367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103238 Nr: 3079-67.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliton Luiz Lopes Barros ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 80432 Nr: 2821-33.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Ribeiro Rangel, Zilma Ribeiro Lourenço 

Rangel

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40851 Nr: 1637-76.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervânia Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por 

INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FID em face 

do GERVÂNIA PEREIRA DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulado de fls. 82/83, a parte autora informa o pagamento do débito 

ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92966 Nr: 1246-48.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Fatima de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103707 Nr: 3298-80.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Capella, Nelson Soares Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Vargas Pinto, Maria Helena Fabri Pinto, 

Juvenal Scardua, Ricardo Murilo de Arruda Alves, Lizete Furini Scardua, N 

S Livramento Cartório de Notas e Registros Cívil, Laudiange Helaine Herani 

Wendpap

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bisnea Cristina Silva - 

OAB:16.208/MT, Edinei Ronque - OAB:15.937/MT, Eduardo Theodoro 

Fabrini - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, PAULO 

ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685, Paulo Roberto 

de Ameida Santos Filho - OAB:OAB/MT 13.685

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90023 Nr: 2353-64.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Aparecido de Almeida, A.Tanssini Advogados 

Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 
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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.Sem prejuízo do 

exposto, expeça-se mandado de busca e apreensão do recibo do veículo 

- DUT, que está em poder da parte executada, em virtude do não 

cumprimento da decisão de fls. 250/251.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98782 Nr: 974-20.2015.811.0005

 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): José Maria dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Andre Assis Rosa - OAB:OAB/MT 19.077-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.: 15065 Nr: 1239-76.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilio Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, Duilio Piato Júnior. - OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, 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.: 92637 Nr: 1025-65.2014.811.0005

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lívio Edson Pedrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chrysler Group do Brasil Comercio de Veículos 

Ltda, Green Star Peças e Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:OAB/MS 4.862, Fabio Teixeira Ozi - OAB:172.594 SP, 

Thiago Tagliaferro Lopes - OAB:208.972 SP

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97021 Nr: 128-03.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idália de Souza Alves, José Dias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Basílio - 

OAB:74.802, Eladio Miranda Lima - OAB:86235/RJ

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108936 Nr: 2046-08.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Murilo Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Pantanal Hyundai, Hyundai Motor Brasil 

Montadora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Peterson de Camargo - 

OAB:18102/O MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Diego Sabatello Cozze - OAB:525.802SP, Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, Selma Fernandes da 

Cunha - OAB:OAB/MT 15.600, Tatyana Botelho André - OAB:170.219

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que as partes demandadas citam, em 

preliminar, a impugnação ao deferimento da justiça gratuita ao autor, sob o 

argumento da inexistência de comprovação do declarado.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para comprovar a alegação de 

sua miserabilidade. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91157 Nr: 3349-62.2013.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Serra Guerine Bende Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Lamp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Sendo notório o falecimento do advogado Dr. Sócrates Gil Silveira Melo, 

intime-se a parte demandada pessoalmente por mandado (endereço às fl. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 128 de 756



72), e também por edital, no prazo de 15 (quinze) dias, para constituir 

novo procurador nos autos, nos termos do art. 76, CPC/2015.

Após a intimação da parte autora, proceda-se à suspensão do processo 

pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 313, I, CPC/2015).

Via de consequência, CANCELO a audiência de designada para o dia 

14/03/2018, às 15:00 horas.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108378 Nr: 1754-23.2016.811.0005

 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: Valmor José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparício Valeriano Siqueira, SINTRAF - 

Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Diamantino/MT, 

Movimento 13 de Outubro, Associação Terra Para Todos, Emerson de tal, 

André de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tabajara Aguilar Praeiro 

Alves - OAB:OAB/MT 18.960

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Após, conclusos para a análise da cota ministerial e demais pedidos 

relativos a incompetência deste Juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41242 Nr: 2019-69.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar s/a Industria e Comercio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Graciano de Brito, Antônio Dal Sólio, Dal 

Solio Transportes e Colheita, Claudio Cézar Dal Solio

 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: Izaul Nunes - OAB:12211-B, 

Lêo Nunes - OAB:5999-B, Paloma Olindo de Brito - OAB:15.484 MS

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença ajuizada por OLIVEIRA 

CASTRO ADVOGADOS em face de NELSON GRACIANO DE BRITO E 

OUTROS ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 706/707, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 706/707 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se a liberação do valor acordado, conforme requerido, mediante 

a expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados 

na conta bancária indicada no acordo.

Eventuais custas pelo devedor.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33709 Nr: 1972-66.2007.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Martins Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:OAB/MT 13.625-B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:9724B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100025 Nr: 1475-71.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:OAB/SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 DESTITUO a perita nomeada e, nos termos da decisão de fls. 298/299, 

NOMEIO para o cargo o perito Sr. Vitor Emanuel P. Duarte, engenheiro 

agrônomo, fone: (65) 9603-8909, email: vitoragronomo@hotmail.com.Por 

outro lado, DEFIRO o pedido de expropriação do bem matriculado sob nº 

39.348, RGI desta Comarca de Diamantino/MT .DESIGNE-SE hasta pública 

com as comunicações e baixas de praxe. Nomeio como leiloeiros judiciais 

a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, leiloeira oficial, inscrita na 

Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito 

na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE BALBINO DA SILVA, leiloeiro 

oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e leiloeiro rural inscrito na Famato 

sob nº 067/2013.Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, 

remição ou acordo, fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Proceda-se nos termos do art. 879 e 

seguintes do CPC/2015.Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as 

diligências necessárias que lhes incumbirem.Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83862 Nr: 2975-17.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovena Zahn Boabaid de Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40617 Nr: 1433-32.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Alberto Batistoni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente a cerca da impugnação ao cumprimento 

de fls. 393/396. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 3424-72.2011.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy de Andrade Rotilli, Espólio de Otávio Rotilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Fernando Soares da Silva Reis, 

Carmem Salton Reis, Sônia Maria Cézar Reis, José Augusto Cezar Reis, 

Airton Cezar Reis, Sara Maria Reis Yorks, Pedro Konageski, Keli Cristina 

Fernandes Zangerolli, Fernando Cezar reis filho, Erasmo Luiz Zangeroli, 

Maria Herminia Rutilli Konageski, Sandra Maria Reis Pasini, Rodrigo 

Konageski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fls. 263/263verso.

Cite-se a parte demandada Srª Sandra Maria Reis Pasini, via edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta no prazo 

legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122860 Nr: 4471-71.2017.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Regina Coelho, Claudia Andréia Coelho Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Pompeu de Mattos, Rogerio Motta 

Tratsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jan Pierre Pierre de Lima - 

OAB:RS/ OAB/44763, Wellington Gabriel Zuchetto Barros - 

OAB:64990/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rogerio Motta 

Tratsch - OAB:RS/50911, Vanderlei Pompeo de Mattos. - 

OAB:27.488/RS

 Vistos etc.

Nomeio como perito do Juízo o Sr. José Ernesto Barbosa de Souza, 

Registro Funcional n. 005275-SSP/MT, Caixa Postal n. 1024, Correio 

Shopping Pantanal, CEP 78.050-973, Cuiabá-MT, Telefones: 65-9242-8383 

e 65-3685-8296, como perito do Juízo, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466).

 Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia 

para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os 

autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia.

Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail funcional, 

postal ou outro meio disponível).

Conste a advertência do item 2.7.5 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.: 43934 Nr: 599-92.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Amadeu Cocco Rubin - 

OAB:8402/MT, Luciano Andre Frizão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Binotto de Oliveira - 

OAB:277014/SP, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Sandro 

Pissini Espíndola - OAB:6.817

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6099 Nr: 206-32.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiane Pinto Calil, Carlos Baru Derquim, José 

Hugo Nascimento Picada, Faissal Jorge Calil

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves de Oliveira 

Júnior - OAB:6949/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 566/567, pois o numerário trata-se de pagamento 

das custas processuais.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108643 Nr: 1872-96.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Peres Ros, Valdirene Gargaro Peres, 

Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana Krohling de Souza, Fabio Gargaro 

Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Alessandra Moreira 

Pazuch - OAB:13291/MT, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT, Marco 

Antonio de Mello - OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - OAB:, 

Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dar andamento no feito.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102406 Nr: 2698-59.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Alberto Batistoni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT
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 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme já determinado nos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23578 Nr: 1467-80.2004.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciro Ruppenthal Wendt., Traudi Klein Wendt, Elli 

Ruppenthal Wendt, Celmira Wendt Kuhn, Celso kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Liber Machado, Osmar de Souza 

Machado, Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Simony Stella - 

OAB:OAB/MT 16.673, Carol Majewski. - OAB:2752/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o 

feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:1) CUMPRIMENTO SENTENÇA HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS:Intimem-se as partes executadas, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em 

relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 

523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, 

apresente impugnação (art. 525, NCPC);Faça-se constar na intimação 

supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o 

montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e 

também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), 

específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 

523, do Novo Código de Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para caso requeira o 

procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) 

executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as 

verbas honorárias específicas supra fixadas;Havendo a indicação de 

bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, intimando-se as partes 

executadas, na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente.2) CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA IMISSÃO NA POSSENos termos do artigo 498 do Código de 

Processo Civil/2015, determino a intimação da parte demandada a cumprir 

o julgado, realizando a prestação da obrigação assinalado na sentença 

(entrega do imóvel com a área de 527,5928 hectares – matrículas sob nº 

16.665 e nº 15.119 – RGI da Comarca de Diamantino/MT).Fixo multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de não cumprimento 

espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.Faça-se constar na 

intimação acima determinada que, não havendo o cumprimento da 

obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas honorárias específicas 

desta fase de cumprimento de sentença, as quais desde já

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87079 Nr: 2771-36.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel, Maria de Lourdes Ferreira dos Santos 

Desbessel, José Donizete Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84891 Nr: 117-76.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergilio Augusto Gonçalves

 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: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 367 Nr: 599-88.1993.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nevio Manfio, Andréia Heck Faxo, Irene Lisenko, 

Emerson Lisenko Marcondes, Edna Viviurka Marcondes, Tiane Vizzotto, 

Murilo Viviurka Marcondes, Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika Sanches 

Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Lisenko, Emerson Lisenko Marcondes, 

Edna Viviurka Marcondes, Murilo Viviurka Marcondes, Destilaria de Álcool 

Libra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT, Nevio 

Manfio - OAB:16226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Charles Saldanha Handell - OAB:OAB/MT 13.383, 

Charles Saldanha Handell Filho - OAB:OAB/MT 12.209/E, Inácio 

Botelho Handell dos Santos - OAB:OAB/MT 19.265, Karina Cordeiro 

Marcondes Gonzaga - OAB:10047

 Vistos etc.

Manifeste-se o perito acerca da impugnação de fls. 1596/1625. Fixo o 

prazo de 10 (dez) dias.

Aportando a manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90283 Nr: 2600-45.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovena Zahn Boabaid de Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84658 Nr: 3897-58.2011.811.0005
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120724 Nr: 3565-81.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Pereira da Costa - 

OAB:20276/O, Neli Lino Saibo - OAB:3326/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilo Silva - 

OAB:18882/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VIELA - OAB:13206, 

Gabriela Cocco Busanello Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por ALTAIR ALVES DOS SANTOS em face de OLVEPAR DA 

AMAZÔNIA S/A IND. E COMÉRCIO – MASSA FALIDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Na Audiência de Mediação, as partes transigiram (fls. 42/43).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas no Termo de Sessão de Mediação 

de fls. 42/43 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença 

com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Homologo a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos autos, 

conforme requerido no acordo.

Sem custas. Honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88356 Nr: 659-60.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon da Silva Martins, Maria Neuza da Silva 

Martins

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos de fls. 155/156.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108348 Nr: 1744-76.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos de fls. 85.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88588 Nr: 913-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacir Santana Bonfim, Neuza Souza de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 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 

TAPURAH - MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85556 Nr: 977-77.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerri Schwade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução ajuizada por GERRI SCHWADE 

em desfavor de AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 442/446, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 442/446), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Sem prejuízo de exposto, expeça-se alvará judicial conforme assinalado 

no acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 455-60.2006.811.0005

 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): Sérgio Luiz Gaino, Idair Peron Ferrari
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro centro (zona 

urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109701 Nr: 2443-67.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Saúde S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nami Wakamoto Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaya Lehn Schneider Paulino - 

OAB:MS/10776, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Autor para em 5 dias manifestar nos autos acerca da 

ceridão de fls., 111 a seguir transcrita: "Certifico que a Requerida 

devidamente citada por Mandado de fls109/110, porém até esta data 

manteve-se silente."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91013 Nr: 3218-87.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 Intimo o patrono do Autor para atualizar o débito, para o procedimento da 

penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), 

acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias 

específicas supra fixadas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88345 Nr: 647-46.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete de Souza, Gilsinha Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Intimo o patrono do Autor para atualizar o débito, para o procedimento da 

penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), 

acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias 

específicas supra fixadas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117095 Nr: 1829-28.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolde Wiedemann Schaedler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução. 

Condeno a parte embargante ao pagamento integral das custas 

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

sobre do valor o proveito econômico buscado pelo exequente. 

Transladem-se cópia dessa sentença para feito executivo tombado sob nº 

970-46.2016.811.0045, Código 106422.Após as formalidades legais, 

arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106422 Nr: 970-46.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izolde Wiedemann Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor e 

CONVERTO a ação executiva de entrega de coisa incerta para execução 

por quantia certa, no valor de R$ R$ 8.987.244,26 (oito milhões 

novecentos e oitenta e sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte 

e seis centavos) e determino as seguintes providências:INTIME-SE a 

executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento 

da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses, FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, em caso de integral pagamento no prazo, a 

verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) 

parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo.Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

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

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

correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, 

indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento.As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias foren(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16963 Nr: 553-50.2003.811.0005

 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: Ramira da Silva Pinto, Ildegardes Pinto, Dorotéia 

Francisca da Silva, Firmo Franncisco da Silva, Bruno Francisco da Silva, 

Marcina Francisca da Silva, Pedrolina Mamedes da Silva, Iraci Francisaca 

da Silva Santos, João Luiz Pereira dos Santos, Davina da Silva Pinto, 

Anízio Gregório Pinto, Alice Caetano de Souza, Alenice Francisca Alves, 

Francisco Alves Pereira Filho, José Benedito da Silva, Acir Francisco da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Francisco da Silva, Verginia 

Aparecida Feriani Silva, Terezinha da Silva Neves, Joaquim Jacinto Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Intimo a patrona do Autor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 3228-34.2013.811.0005
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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: Isaias Pereira Queiroz, Solange Gonçalves Eugenia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Marques da Silva, Construtora Muralha 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Portela Alves - 

OAB:15418/MT, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:10186

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Eronice Brito de Araújo, 

Marcos Aurélio Rodrigues de Oliveira e Luis Gonçalo dos Reis.

Venham-me conclusos para o julgamento da lide.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93575 Nr: 1602-43.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bilieri, Ana Bitencort

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente de que foi expedido edital de citação conforme 

solicitado, devendo providenciar sua retirada na secretaria da primeira 

vara, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11203 Nr: 1180-59.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, José Aparecido 

Cazzeta, Agenor Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): Domingos Remilton Cupini e Outros

 Localidade: Zona Rural em Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Penhora e avaliação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001025-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Gilmar Ferreira Mendes (RÉU)

Maria da Conceição Mendes França (RÉU)

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH OAB - MT18407/A 

(ADVOGADO)

LARISSA DE SOUSA CARDOSO OAB - DF56406 (ADVOGADO)

GUILHERME PUPE DA NOBREGA OAB - DF29237 (ADVOGADO)

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE OAB - DF40887 

(ADVOGADO)

VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR OAB - DF50240 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001025-43.2017.8.11.0005 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA, GILMAR FERREIRA MENDES Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil 

Pública c/c Preceito Condenatório c/c Pedido Liminar ajuizada por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA e GILMAR FERREIRA MENDES. Alega que a Fazenda Rancho 

Alegre vinculada a matrícula de n°. 30.911 do Cartório de Registro de 

Diamantino, consiste em uma área de 611 hectares, cuja propriedade 

pertence aos requeridos. Assevera que o imóvel possui uma lavoura de 

450 hectares, destinada ao plantio de milho e soja sendo explorada por 

Francisco Ferreira Mendes Junior, com termo final estimado em 2022. 

Atesta que o referido imóvel não conta com licenciamento ambiental, bem 

como informa que os fiscais da SEMA averiguaram diversas 

irregularidades na propriedade, dentre elas, existência de poço tubular no 

imóvel sem prévio cadastro e utilização indiscriminada de agrotóxicos. 

Afirma que a atividade desempenhada pelos requeridos foi flagrada pelos 

fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente como não sustentável, 

em razão do imóvel ser encontrado sediado na Área de Proteção 

Ambiental Nascentes do Rio Paraguai. Aduz que foi instaurado inquérito 

Civil para averiguar a regularidade da utilização de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na APA Nascentes do 

Rio Paraguai, tendo sido elaborada uma minuta padrão de Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta para ajustar a atividade 

econômica desenvolvida na referida fazenda para proteção da unidade de 

conservação. Todavia, alega que não houve êxito nas tratativas 

empreendidas para regularizar a exploração do imóvel. Ressalta que os 

requeridos Francisco Ferreira Mendes Junior e Gilmar Ferreira Mendes 

com suporte na FAMATO limitaram-se a descaracterizar a essência da 

minuta padrão formulada pelo parquet, não contemplando medida 

significativa de redução do uso de agrotóxicos. Afirma que diante da falta 

de regularização da exploração dos imóveis, os requeridos devem ser 

responsáveis civilmente, em razão do prejuízo causado ao meio ambiente, 

por não observar as regras que condicionam o exercício da atividade 

poluidora nas dependências da APA Nascentes do Rio Paraguai. 

Requereu a antecipação de tutela para que imediatamente os requeridos 

atendam as precauções genéricas no manuseio e aplicação dos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que 

sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de 

vários itens, quais sejam: Observar no controle de pragas e doenças, os 

princípios do Manejo integrado de pragas e doenças das culturas, com a 

recomendação prioritária de uso de produtos biológicos ou específicos 

para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para 

inimigos naturais e polinizadores; Apenas autorizar, armazenar ou realizar 

a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, 

utilizando princípios ativos conforme bula do produto e observando as 

recomendações técnicas para aplicação; Não aplicar os agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; 

Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e 

reserva legal florestal; Não autorizar ou realizar a aplicação aérea de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos , seus componentes e afins; Não 

permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da 

aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins; Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, 

animais e pessoas que não estejam com EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual; Evitar o contato dos moradores com a área de aplicação de 

agrotóxicos, guardando distância mínima de 300 metros de povoações, 

cidades, vilas, bairros, escolas rurais e agrupamento de animais; Não 

autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins em uma faixa de 200 metros de 

mananciais de captação de água para abastecimento da população e 

nascentes; Não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em uma 

faixa de 200 metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d´água 

compreendidos na propriedade rural; Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 
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seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e 

prestadores de serviços; Apenas contratar prestadores registrados 

perante o INDEA, no caso de utilização de pessoas físicas ou jurídicas na 

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins; Não promover a captação de água com 

equipamento destinado a pulverização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d´água, 

represas e lagos; Identificar e sinalizar a área em que houve aplicação de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins; Respeitar o 

prazo de restrição de 24 horas de reentrada de animais e pessoas nos 

locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual; Promover a destinação 

ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade 

vencido. Pugnou que na área sediada nas dependências da Área de 

Proteção Ambiental (APA) nascentes do Rio Paraguai deverá ser ajustada 

a sua atividade econômica, da seguinte forma: No que pertine aos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, deverá ser 

vedada a sua utilização nos produtos que apresentem alta persistência ou 

alta toxicidade para microorganismos aquáticos, quando mencionado no 

rótulo ou bula do mesmo; No prazo de 02 (dois) anos inicie a utilização 

exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – Faixa Verde) e cujo 

potencial de periculosidade ambiental também se limite a classe IV; Caso 

não haja sucedâneo na classe inferior, admitir-se-á armazenamento e 

utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins 

da classe toxicológica III e de periculosidade ambiental da classe III, para 

preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, contando com a receita e documento subscrito por Engenheiro 

Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT; Deverá ser proibida, nas áreas 

em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, o 

plantio de organismos e atividades de liberação planejada; Nas áreas em 

que há lavoura com transgenia, em até 02 (dois) anos interrompa seu 

plantio, sujeitando a pena de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

por hectare plantado. Requereu que no prazo de 01 (um) ano, apresente 

licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva 

renovação, acaso vencida: Do depósito de defensivos agrícolas e de 

atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras; A licença deverá ser apresentada 

no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na 

propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, indicando o local em que se 

encontram sediados os depósitos de defensivos agrícolas e a atividade de 

lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para aplicação de 

agrotóxicos nas lavouras; A respectiva mudança em relação à área da 

lavoura; A identificação do responsável pela propriedade em que se 

encontram sediada tais instalações; Comprovar a anuência do órgão 

ambiental licenciador com tal medida; Se por qualquer motivo não faça uso 

de tais instalações, deverá apresentar justificativa, subscrita por 

Engenheiro Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT, no prazo de 01 (um) 

ano sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Esse Juízo entendeu por bem postergar o exame da liminar 

requerida para após a instauração do contraditório. Os Requeridos 

apresentaram contestação tempestivamente. O Estado de Mato Grosso 

informou interesse em integrar o feito como litisconsorte ativo. A parte 

autora apresentou embargos de declaração e réplica a contestação 

tempestivamente. A Associação dos Produtores Rurais da APA 

Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos autos requerendo a sua 

admissão no feito na qualidade de litisconsorte passivo dos Requeridos e 

juntou ao feito resposta da SEMA - MT sobre questionamentos que 

referida associação manejou perante aquele órgão na tentativa de elucidar 

a matéria aqui exposta É o relato. Decido. De início, analisando os 

Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público (fls. 

3370/3374), em face da decisão de fls.3258/3261. O embargante alega 

que houve omissão quanto a vedação ao plantio de organismos 

geneticamente modificados em Unidades de Conservação que não 

possuem plano de manejo, informando que é o caso da área de proteção 

ambiental (APA). Afirma a existência de obscuridade, argumentando que 

não se verifica qualquer informação a respeito da quantidade de 

empregos na fazenda discutida e que não houve quaisquer estudos 

demonstrando que tal atividade é responsável por grande parte da renda 

deste município, a ponto de justificar a assunção do risco decorrente da 

adoção de práticas não sustentáveis. Requer o saneamento da omissão e 

obscuridade na referida decisão. Pois bem. 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. 1022 do NCPC. Analisando a decisão combatida, 

verifica-se que foi postergado o exame da tutela antecipada, com ampla e 

clara fundamentação, não havendo quaisquer requisitos que demonstrem 

obscuridade e omissão na referida decisão. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Passo a analisar 

o requerimento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes 

do Rio Paraguai, onde postula pelo seu ingresso nos autos na condição de 

litisconsorte. O artigo 113 do NCPC afirma que duas ou mais pessoas 

podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 

quando: entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações 

relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido e pela 

causa de pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato 

ou de direito. No caso em tela, não há como deferir a admissão da 

Associação na qualidade de litisconsorte dos Requeridos, tendo em vista 

que esta não guarda com a lide quaisquer comunhão de direito e/ou dever. 

Em contrapartida, não se pode ignorar que sua constituição tem como 

objetivo atuar no desenvolvimento de práticas de uso adequado dos 

recursos naturais, mediante manejo sustentável e de modo a compatibilizar 

a atividade econômica com a preservação da biodiversidade. Nesse 

contexto, este Juízo reconhece a importância e relevância do 

questionamento trazido pela referida associação, quando fez juntar, a 

estes autos, o esclarecimento da SEMA-MT sob os limites legais impostos 

para atividades desenvolvidas por seus Associados dentro da APA 

Nascentes do Rio Paraguai. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do 

art. 138 do NCPC, deixou a critério do juiz ou relator, solicitar ou admitir a 

participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, considerando a 

relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a 

repercussão social da controvérsia, através da figura do amicus curiae. A 

jurisprudência do STF, no julgamento dos Embargos de Declaração na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juridica em condicoes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relacao 

processual. E que sua participacao no processo ocorre e se justifica, nao 

como defensor de interesses proprios, mas como agente habilitado a 

agregar subsidios que possam contribuir para a qualificacao da decisao a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 135 de 756



ser tomada pelo Tribunal. A presenca de amicus curiae no processo se 

da, portanto, em beneficio da jurisdicao, nao configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apontados retro, admito o ingresso 

da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, 

na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade da 

demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 

fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138, os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. Do 

Pedido de Antecipação de Tutela Na sistemática trazida pelo Novo CPC, 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. Para tal concessão, mister se faz a 

demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora 

de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 

2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos 

Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11655343), 

afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e 

afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da 

APA Nascentes do Rio Paraguai. Realmente, o Decreto nº. 568 de maio de 

2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto nº. 1651/2013, nos 

seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na 

legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso 

racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos 

agrotóxicos. Com relação a plantação de organismos geneticamente 

modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, 

afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, 

inclusive, que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, afirma que o plano de 

manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de 

OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer 

obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo. Afirmou, 

ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental 

rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um 

agente regional para a Unidade. Tal fiscalização, por certo, vem sendo 

realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à 

área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e 

não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por 

parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que 

enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela. Ademais, a área, 

como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, 

documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já 

citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT. Desta forma, temos que a 

situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade 

que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando 

este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que 

dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e 

notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela 

atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada. Com 

relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos 

e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de 

nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada. In 

casu, a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o 

resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, 

mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não 

trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, 

deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos 

Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o 

Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo 

também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do 

Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do 

Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir 

provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO 

LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA 

EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO 

AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus 

da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela 

verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em 

observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso 

concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do 

convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou 

econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de 

prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de 

esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de 

ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da 

pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão 

constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder 

Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este 

direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para 

que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas 

públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de 

tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem 

estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou 

convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e 

estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma 

preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário”. 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : 

AI 10000170328694001 MG). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

liminar pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as 

partes, desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem 

como enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar. Defiro o 

ingresso do Estado de Mato Grosso nos autos, na condição de 

litisconsorte ativo, na forma do art. 5º, parágrafo 2º, da Lei 7.347/85, 

determinando desde já, a intimação do Estado de Mato Grosso para 

impugnar a contestação, em 20 dias. Às providências. Diamantino, 12 de 

março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001027-13.2017.8.11.0005 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA, GILMAR FERREIRA MENDES Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil 

Pública c/c Preceito Condenatório c/c Pedido Liminar ajuizada por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 

FRANÇA e GILMAR FERREIRA MENDES. Alega que a Fazenda São 

Cristóvão consiste em uma área de 760,3980 hectares, sendo 225 

hectares vinculados a matrícula de n°. 4.004 do Cartório de Registro de 

Diamantino e 535,3980 hectares não matriculados. Assevera que os 

requeridos utilizam 558 hectares no sistema de integração lavoura – 

pecuária. Atesta que os fiscais da SEMA averiguaram diversas 

irregularidades na propriedade, dentre elas, ausência de outorga para 

captação de água superficial perante a margem esquerda do Rio Melgueira 

e utilização indiscriminada de agrotóxicos. Afirma que a atividade 

desempenhada pelos requeridos foi flagrada pelos fiscais da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente como não sustentável, em razão do imóvel 

ser encontrado sediado na Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio 

Paraguai. Aduz que foi instaurado inquérito Civil para averiguar a 
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regularidade da utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus 

componentes e afins na APA Nascentes do Rio Paraguai, tendo sido 

elaborada uma minuta padrão de Termo de Compromisso de Ajustamento 

de Conduta para ajustar a atividade econômica desenvolvida na referida 

fazenda para proteção da unidade de conservação. Todavia, alega que 

não houve êxito nas tratativas empreendidas para regularizar a 

exploração do imóvel. Ressalta que o gerente do imóvel, enquanto 

representante dos requeridos com suporte na FAMATO limitou-se a 

descaracterizar a essência da minuta padrão formulada pelo parquet, não 

contemplando medida significativa de redução do uso de agrotóxicos. 

Afirma que diante da falta de regularização da exploração dos imóveis, os 

requeridos devem ser responsáveis civilmente, em razão do prejuízo 

causado ao meio ambiente, por não observar as regras que condicionam o 

exercício da atividade poluidora nas dependências da APA Nascentes do 

Rio Paraguai. Requereu a antecipação de tutela para que imediatamente os 

requeridos atendam as precauções genéricas no manuseio e aplicação 

dos agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que 

sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de 

vários itens, quais sejam: Observar no controle de pragas e doenças, os 

princípios do Manejo integrado de pragas e doenças das culturas, com a 

recomendação prioritária de uso de produtos biológicos ou específicos 

para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para 

inimigos naturais e polinizadores; Apenas autorizar, armazenar ou realizar 

a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, 

utilizando princípios ativos conforme bula do produto e observando as 

recomendações técnicas para aplicação; Não aplicar os agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; 

Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e 

reserva legal florestal; Não autorizar ou realizar a aplicação aérea de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos , seus componentes e afins; Não 

permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da 

aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins; Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, 

animais e pessoas que não estejam com EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual; Evitar o contato dos moradores com a área de aplicação de 

agrotóxicos, guardando distância mínima de 300 metros de povoações, 

cidades, vilas, bairros, escolas rurais e agrupamento de animais; Não 

autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins em uma faixa de 200 metros de 

mananciais de captação de água para abastecimento da população e 

nascentes; Não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em uma 

faixa de 200 metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d´água 

compreendidos na propriedade rural; Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e 

prestadores de serviços; Apenas contratar prestadores registrados 

perante o INDEA, no caso de utilização de pessoas físicas ou jurídicas na 

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins; Não promover a captação de água com 

equipamento destinado a pulverização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d´água, 

represas e lagos; Identificar e sinalizar a área em que houve aplicação de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins; Respeitar o 

prazo de restrição de 24 horas de reentrada de animais e pessoas nos 

locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual; Promover a destinação 

ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade 

vencido. Pugnou que na área sediada nas dependências da Área de 

Proteção Ambiental (APA) nascentes do Rio Paraguai deverá ser ajustada 

a sua atividade econômica, da seguinte forma: No que pertine aos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, deverá ser 

vedada a sua utilização nos produtos que apresentem alta persistência ou 

alta toxicidade para microorganismos aquáticos, quando mencionado no 

rótulo ou bula do mesmo; No prazo de 02 (dois) anos inicie a utilização 

exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – Faixa Verde) e cujo 

potencial de periculosidade ambiental também se limite a classe IV; Caso 

não haja sucedâneo na classe inferior, admitir-se-á armazenamento e 

utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins 

da classe toxicológica III e de periculosidade ambiental da classe III, para 

preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, contando com a receita e documento subscrito por Engenheiro 

Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT; Deverá ser proibida, nas áreas 

em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, o 

plantio de organismos e atividades de liberação planejada; Nas áreas em 

que há lavoura com transgenia, em até 02 (dois) anos interrompa seu 

plantio, sujeitando a pena de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

por hectare plantado. Requereu que no prazo de 01 (um) ano, apresente 

licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva 

renovação, acaso vencida: Do depósito de defensivos agrícolas e de 

atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras; A licença deverá ser apresentada 

no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na 

propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, indicando o local em que se 

encontram sediados os depósitos de defensivos agrícolas e a atividade de 

lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para aplicação de 

agrotóxicos nas lavouras; A respectiva mudança em relação à área da 

lavoura; A identificação do responsável pela propriedade em que se 

encontram sediada tais instalações; Comprovar a anuência do órgão 

ambiental licenciador com tal medida; Se por qualquer motivo não faça uso 

de tais instalações, deverá apresentar justificativa, subscrita por 

Engenheiro Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT, no prazo de 01 (um) 

ano sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Esse Juízo entendeu por bem postergar o exame da liminar 

requerida para após a instauração do contraditório. O Estado de Mato 

Grosso informou interesse em integrar o feito como litisconsorte ativo. Os 

Requeridos apresentaram contestação tempestivamente. A requerente 

apresentou embargos de declaração e réplica a contestação 

tempestivamente. Posteriormente, a Associação dos Produtores Rurais da 

APA Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos autos requerendo a sua 

admissão no feito na qualidade de litisconsorte passivo dos Requeridos e 

juntou ao feito resposta da SEMA - MT sobre questionamentos que 

referida associação manejou perante aquele órgão na tentativa de elucidar 

a matéria aqui exposta. É o relato. Decido. De início, analisando os 

Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público (fls. 

3406/3410), em face da decisão de fls. 3303/3306. O embargante alega 

que houve omissão quanto a vedação ao plantio de organismos 

geneticamente modificados em Unidades de Conservação que não 

possuem plano de manejo, informando que é o caso da área de proteção 

ambiental (APA). Afirma a existência de obscuridade, argumentando que 

não se verifica qualquer informação a respeito da quantidade de 

empregos na fazenda discutida e que não houve quaisquer estudos 

demonstrando que tal atividade é responsável por grande parte da renda 

deste município, a ponto de justificar a assunção do risco decorrente da 

adoção de práticas não sustentáveis. Requer o saneamento da omissão e 

obscuridade na referida decisão. Pois bem. 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. 1022 do NCPC. Analisando a decisão combatida, 

verifica-se que foi postergado o exame da tutela antecipada, com ampla e 

clara fundamentação, não havendo quaisquer requisitos que demonstrem 

obscuridade e omissão na referida decisão. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Passo a analisar 

o requerimento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes 

do Rio Paraguai, onde postula pelo seu ingresso nos autos na condição de 

litisconsorte. O artigo 113 do NCPC afirma que duas ou mais pessoas 

podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 

quando: entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações 

relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido e pela 

causa de pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato 

ou de direito. No caso em tela, não há como deferir a admissão da 

Associação na qualidade de litisconsorte dos Requeridos, tendo em vista 

que esta não guarda com a lide quaisquer comunhão de direito e/ou dever. 

Em contrapartida, não se pode ignorar que sua constituição tem como 

objetivo atuar no desenvolvimento de práticas de uso adequado dos 

recursos naturais, mediante manejo sustentável e de modo a compatibilizar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 137 de 756



a atividade econômica com a preservação da biodiversidade. Nesse 

contexto, este Juízo reconhece a importância e relevância do 

questionamento trazido pela referida associação, quando fez juntar, a 

estes autos, o esclarecimento da SEMA-MT sob os limites legais impostos 

para atividades desenvolvidas por seus Associados dentro da APA 

Nascentes do Rio Paraguai. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do 

art. 138 do NCPC, deixou a critério do juiz ou relator, solicitar ou admitir a 

participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, considerando a 

relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a 

repercussão social da controvérsia, através da figura do amicus curiae. A 

jurisprudência do STF, no julgamento dos Embargos de Declaração na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juri dica em condic oes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relac ao 

processual. E que sua participac ao no processo ocorre e se justifica, na 

o como defensor de interesses pro prios, mas como agente habilitado a 

agregar subsi dios que possam contribuir para a qualificac ao da decisao 

a ser tomada pelo Tribunal. A presenca de amicus curiae no processo se 

da, portanto, em beneficio da jurisdicao, nao configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apresentados retro, admito o 

ingresso da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio 

Paraguai, na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade 

da demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 

fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138, os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. Do 

Pedido de Antecipação de Tutela: Na sistemática trazida pelo Novo CPC, 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. Para tal concessão, mister se faz a 

demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora 

de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 

2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos 

Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11654607), 

afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e 

afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da 

APA Nascentes do Rio Paraguai. Realmente, o Decreto nº. 568 de maio de 

2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto nº. 1651/2013, nos 

seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na 

legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso 

racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos 

agrotóxicos. Com relação a plantação de organismos geneticamente 

modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, 

afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, 

inclusive, que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, afirma que o plano de 

manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de 

OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer 

obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo. Afirmou, 

ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental 

rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um 

agente regional para a Unidade. Tal fiscalização, por certo, vem sendo 

realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à 

área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e 

não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por 

parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que 

enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela. Ademais, a área, 

como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, 

documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já 

citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT. Desta forma, temos que a 

situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade 

que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando 

este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que 

dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e 

notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela 

atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada. Com 

relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos 

e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de 

nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada. In 

casu, a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o 

resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, 

mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não 

trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, 

deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos 

Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o 

Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo 

também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do 

Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do 

Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir 

provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO 

LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA 

EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO 

AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus 

da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela 

verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em 

observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso 

concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do 

convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou 

econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de 

prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de 

esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de 

ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da 

pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão 

constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder 

Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este 

direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para 

que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas 

públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de 

tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem 

estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou 

convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e 

estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma 

preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário”. 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : 

AI 10000170328694001 MG). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar 
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pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as partes, 

desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem como 

enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar. Defiro o ingresso 

do Estado de Mato Grosso nos autos, na condição de litisconsorte ativo, 

na forma do art. 5º, parágrafo 2º, da Lei 7.347/85, determinando desde já, 

a intimação do Estado de Mato Grosso para impugnar a contestação, em 

20 dias. Às providências. Diamantino, 12 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001018-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

O Telhar Agropecuária Ltda (RÉU)

Flers Participações Ltda (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MARCHESIN OAB - SP315513 (ADVOGADO)

WERNER GRAU NETO OAB - SP120564 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA OAB - MG136556 

(ADVOGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001018-51.2017.8.11.0005 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: O 

TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA, FLERS PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Civil Pública c/c Preceito Condenatório c/c Pedido 

Liminar ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA e FLERS PARTICIPAÇÕES 

LTDA. Alega que a Fazenda 7 Lagoas vinculadas as matrículas de n°. 

39.277, 41.103, 43.474 do Cartório de Registro de Diamantino, consiste em 

uma área de 3.622,3590 hectares, entre os municípios de Alto Paraguai e 

Diamantino, sendo a posse exercida pela sociedade empresaria Flers 

Participações Ltda. Assevera que o imóvel possui uma lavoura de 2600 

hectares, destinada ao plantio de milho e soja sendo explorada por outra 

sociedade econômica do mesmo grupo denominada como O Telhar 

Agropecuária Ltda, com termo final em 30/08/2021. Informa que os fiscais 

da SEMA averiguaram diversas irregularidades na propriedade, dentre 

elas, ausência de autorização de poços tubulares e ineficiência do 

sistema de tratamento dos efluentes da oficina, utilização indiscriminada 

de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e 

periculosidade ambiental e local destinado a armazenagem de agrotóxicos. 

Afirma que a atividade desempenhada pelos requeridos foi flagrada pelos 

fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente como não sustentável, 

em razão do imóvel ser encontrado sediado na Área de Proteção 

Ambiental Nascentes do Rio Paraguai. Afirma que foi instaurado inquérito 

Civil para averiguar a regularidade da utilização de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na APA Nascentes do 

Rio Paraguai, tendo sido elaborada uma minuta padrão de Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta para ajustar a atividade 

econômica desenvolvida na referida fazenda para proteção da unidade de 

conservação. Todavia, aduz que não houve êxito nas tratativas 

empreendidas para regularizar a exploração do imóvel. Assevera que 

diante da falta de regularização da exploração dos imóveis, os requeridos 

devem ser responsáveis civilmente, em razão do prejuízo causado ao 

meio ambiente, por não observar as regras que condicionam o exercício 

da atividade poluidora nas dependências da APA Nascentes do Rio 

Paraguai. Requereu a antecipação de tutela para que imediatamente os 

requeridos atendam as precauções genéricas no manuseio e aplicação 

dos agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que 

sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de 

vários itens, quais sejam: Observar no controle de pragas e doenças, os 

princípios do Manejo integrado de pragas e doenças das culturas, com a 

recomendação prioritária de uso de produtos biológicos ou específicos 

para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para 

inimigos naturais e polinizadores; Apenas autorizar, armazenar ou realizar 

a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, 

utilizando princípios ativos conforme bula do produto e observando as 

recomendações técnicas para aplicação; Não aplicar os agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; 

Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e 

reserva legal florestal; Não autorizar ou realizar a aplicação aérea de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos , seus componentes e afins; Não 

permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da 

aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins; Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, 

animais e pessoas que não estejam com EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual; Evitar o contato dos moradores com a área de aplicação de 

agrotóxicos, guardando distância mínima de 300 metros de povoações, 

cidades, vilas, bairros, escolas rurais e agrupamento de animais; Não 

autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins em uma faixa de 200 metros de 

mananciais de captação de água para abastecimento da população e 

nascentes; Não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em uma 

faixa de 200 metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d´água 

compreendidos na propriedade rural; Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e 

prestadores de serviços; Apenas contratar prestadores registrados 

perante o INDEA, no caso de utilização de pessoas físicas ou jurídicas na 

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins; Não promover a captação de água com 

equipamento destinado a pulverização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d´água, 

represas e lagos; Identificar e sinalizar a área em que houve aplicação de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins; Respeitar o 

prazo de restrição de 24 horas de reentrada de animais e pessoas nos 

locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual; Promover a destinação 

ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade 

vencido. Pugnou que na área sediada nas dependências da Área de 

Proteção Ambiental (APA) nascentes do Rio Paraguai deverá ser ajustada 

a sua atividade econômica, da seguinte forma: No que pertine aos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, deverá ser 

vedada a sua utilização nos produtos que apresentem alta persistência ou 

alta toxicidade para microorganismos aquáticos, quando mencionado no 

rótulo ou bula do mesmo; No prazo de 02 (dois) anos inicie a utilização 

exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – Faixa Verde) e cujo 

potencial de periculosidade ambiental também se limite a classe IV; Caso 

não haja sucedâneo na classe inferior, admitir-se-á armazenamento e 

utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins 

da classe toxicológica III e de periculosidade ambiental da classe III, para 

preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, contando com a receita e documento subscrito por Engenheiro 

Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT; Deverá ser proibida, nas áreas 

em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, o 

plantio de organismos e atividades de liberação planejada; Nas áreas em 

que há lavoura com transgenia, em até 02 (dois) anos interrompa seu 

plantio, sujeitando a pena de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

por hectare plantado. Requereu que no prazo de 01 (um) ano, apresente 

licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva 

renovação, acaso vencida: Do depósito de defensivos agrícolas e de 

atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras; A licença deverá ser apresentada 

no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na 

propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, indicando o local em que se 

encontram sediados os depósitos de defensivos agrícolas e a atividade de 

lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para aplicação de 

agrotóxicos nas lavouras; A respectiva mudança em relação à área da 

lavoura; A identificação do responsável pela propriedade em que se 

encontram sediada tais instalações; Comprovar a anuência do órgão 

ambiental licenciador com tal medida; Se por qualquer motivo não faça uso 
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de tais instalações, deverá apresentar justificativa, subscrita por 

Engenheiro Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT, no prazo de 01 (um) 

ano sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Esse Juízo entendeu por bem postergar o exame da liminar 

requerida para após a instauração do contraditório. O Estado de Mato 

Grosso informou interesse em integrar o feito como litisconsorte ativo. Os 

Requeridos apresentaram contestação tempestivamente. A Associação 

dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos 

autos requerendo a sua admissão no feito na qualidade de litisconsorte 

passivo dos Requeridos e juntou ao feito resposta da SEMA - MT sobre 

questionamentos que referida associação manejou perante aquele órgão 

na tentativa de elucidar a matéria aqui exposta A requerente apresentou 

embargos de declaração tempestivamente. A parte autora se manifestou 

quanto a petição da Associação dos Produtores Rurais na APA. Foi 

apresentada réplica a contestação pela requerente tempestivamente. É o 

relato. Decido. De início, analisarei os Embargos de Declaração interpostos 

pelo Ministério Público (fls. 3717/3721), em face da decisão de fls. 

3367/3370. O embargante alega que houve omissão quanto a vedação ao 

plantio de organismos geneticamente modificados em Unidades de 

Conservação que não possuem plano de manejo, informando que é o caso 

da área de proteção ambiental (APA). Afirma a existência de obscuridade, 

argumentando que não se verifica qualquer informação a respeito da 

quantidade de empregos na fazenda discutida e que não houve quaisquer 

estudos demonstrando que tal atividade é responsável por grande parte 

da renda deste município, a ponto de justificar a assunção do risco 

decorrente da adoção de práticas não sustentáveis. Requer o 

saneamento da omissão e obscuridade na referida decisão. Pois bem. 

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. 1022 

do NCPC. Analisando a decisão combatida, verifica-se que foi postergado 

o exame da tutela antecipada, com ampla e clara fundamentação, não 

havendo quaisquer requisitos que demonstrem obscuridade e omissão na 

referida decisão. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Passo a analisar o requerimento da 

Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, 

onde postula pelo seu ingresso nos autos na condição de litisconsorte. O 

artigo 113 do NCPC afirma que duas ou mais pessoas podem litigar no 

mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: entre elas 

houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; entre 

as causas houver conexão pelo pedido e pela causa de pedir; ocorrer 

afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. No caso em 

tela, não há como deferir a admissão da Associação na qualidade de 

litisconsorte dos Requeridos, tendo em vista que esta não guarda com a 

lide quaisquer comunhão de direito e/ou dever. Em contrapartida, não se 

pode ignorar que sua constituição tem como objetivo atuar no 

desenvolvimento de práticas de uso adequado dos recursos naturais, 

mediante manejo sustentável e de modo a compatibilizar a atividade 

econômica com a preservação da biodiversidade. Nesse contexto, este 

Juízo reconhece a importância e relevância do questionamento trazido 

pela referida associação, quando fez juntar, a estes autos, o 

esclarecimento da SEMA-MT sob os limites legais impostos para atividades 

desenvolvidas por seus Associados dentro da APA Nascentes do Rio 

Paraguai. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 138 do NCPC, 

deixou a critério do juiz ou relator, solicitar ou admitir a participação de 

pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 

representatividade adequada, considerando a relevância da matéria, 

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, através da figura do amicus curiae. A jurisprudência do STF, 

no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juri dica em condic oes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relac ao 

processual. E que sua participac ao no processo ocorre e se justifica, na 

o como defensor de interesses pro prios, mas como agente habilitado a 

agregar subsi dios que possam contribuir para a qualificac ao da decisao 

a ser tomada pelo Tribunal. A presenca de amicus curiae no processo se 

da, portanto, em beneficio da jurisdicao, nao configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apontados retro admito o ingresso 

da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, 

na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade da 

demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 

fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138, os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. Do 

Pedido de Antecipação de Tutela: Na sistemática trazida pelo Novo CPC, 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. Para tal concessão, mister se faz a 

demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora 

de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 

2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos 

Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11655969), 

afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e 

afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da 

APA Nascentes do Rio Paraguai. Realmente, o Decreto nº. 568 de maio de 

2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto nº. 1651/2013, nos 

seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na 

legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso 

racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos 

agrotóxicos. Com relação a plantação de organismos geneticamente 

modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, 

afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, 

inclusive, que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, afirma que o plano de 

manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de 

OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer 

obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo. Afirmou, 

ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental 

rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um 

agente regional para a Unidade. Tal fiscalização, por certo, vem sendo 

realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à 

área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e 

não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por 

parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que 

enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela. Ademais, a área, 

como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, 

documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já 

citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT. Desta forma, temos que a 

situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade 

que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando, 
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este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que 

dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e 

notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela 

atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada. Com 

relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos 

e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de 

nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada. In 

casu, a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o 

resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, 

mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não 

trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, 

deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos 

Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o 

Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo 

também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do 

Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do 

Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir 

provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO 

LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA 

EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO 

AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus 

da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela 

verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em 

observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso 

concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do 

convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou 

econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de 

prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de 

esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de 

ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da 

pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão 

constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder 

Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este 

direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para 

que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas 

públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de 

tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem 

estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou 

convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e 

estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma 

preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário”. 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : 

AI 10000170328694001 MG). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

liminar pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as 

partes, desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem 

como enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar. Defiro o 

ingresso do Estado de Mato Grosso nos autos, na condição de 

litisconsorte ativo, na forma do art. 5º, parágrafo 2º, da Lei 7.347/85, 

determinando desde já, a intimação do Estado de Mato Grosso para 

impugnar a contestação, em 20 dias. Defiro o pedido de retificação do 

valor da causa às fls. 3772. Às providências. Diamantino, 06 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001176-09.2017.8.11.0005 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JAMIL 

JOSÉ NASSER, BENO SONEGO Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil Pública 

c/c Preceito Condenatório c/c Pedido Liminar ajuizada por MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JAMIL JOSÉ 

NASSER e BENO SÔNEGO. Alega que a Fazenda Melgueira consiste em 

uma área de 353,33 hectares, vinculado a matrícula n°. 6090 do Cartório 

de Registro de Diamantino, integrando a propriedade de Jamil José Nasser. 

Assevera que o referido imóvel conta com uma lavoura de 70 hectares 

destinada ao plantio de arroz explorada pelo requerido Beno Sônego, 

mediante contrato de arrendamento com termo final em 2022. Atesta que 

os fiscais da SEMA averiguaram diversas irregularidades na propriedade, 

dentre elas, ausência de cadastro de uso insignificante para o poço tipo 

cacimba e utilização indiscriminada de agrotóxicos. Afirma que a atividade 

desempenhada pelos requeridos foi flagrada pelos fiscais da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente como não sustentável, em razão do imóvel 

ser encontrado sediado na Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio 

Paraguai. Aduz que foi instaurado inquérito Civil para averiguar a 

regularidade da utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus 

componentes e afins na APA Nascentes do Rio Paraguai, tendo sido 

elaborada uma minuta padrão de Termo de Compromisso de Ajustamento 

de Conduta para ajustar a atividade econômica desenvolvida na referida 

fazenda para proteção da unidade de conservação. Todavia, alega que 

não houve êxito nas tratativas empreendidas para regularizar a 

exploração do imóvel. Ressalta que o requerido Jamil José Nascer com 

suporte na FAMATO limitou-se a descaracterizar a essência da minuta 

padrão formulada pelo parquet, não contemplando medida significativa de 

redução do uso de agrotóxicos. Afirma que diante da falta de 

regularização da exploração do imóvel, os requeridos devem ser 

responsáveis civilmente, em razão do prejuízo causado ao meio ambiente, 

por não observar as regras que condicionam o exercício da atividade 

poluidora nas dependências da APA Nascentes do Rio Paraguai. 

Requereu a antecipação de tutela para que imediatamente os requeridos 

atendam as precauções genéricas no manuseio e aplicação dos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que 

sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de 

vários itens, quais sejam: Observar no controle de pragas e doenças, os 

princípios do Manejo integrado de pragas e doenças das culturas, com a 

recomendação prioritária de uso de produtos biológicos ou específicos 

para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para 

inimigos naturais e polinizadores; Apenas autorizar, armazenar ou realizar 

a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, 

utilizando princípios ativos conforme bula do produto e observando as 

recomendações técnicas para aplicação; Não aplicar os agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; 

Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e 

reserva legal florestal; Não autorizar ou realizar a aplicação aérea de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos , seus componentes e afins; Não 

permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da 

aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins; Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, 

animais e pessoas que não estejam com EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual; Evitar o contato dos moradores com a área de aplicação de 

agrotóxicos, guardando distância mínima de 300 metros de povoações, 

cidades, vilas, bairros, escolas rurais e agrupamento de animais; Não 

autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins em uma faixa de 200 metros de 

mananciais de captação de água para abastecimento da população e 

nascentes; Não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em uma 

faixa de 200 metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d´água 

compreendidos na propriedade rural; Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e 

prestadores de serviços; Apenas contratar prestadores registrados 

perante o INDEA, no caso de utilização de pessoas físicas ou jurídicas na 

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins; Não promover a captação de água com 
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equipamento destinado a pulverização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d´água, 

represas e lagos; Identificar e sinalizar a área em que houve aplicação de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins; Respeitar o 

prazo de restrição de 24 horas de reentrada de animais e pessoas nos 

locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual; Promover a destinação 

ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade 

vencido. Pugnou que na área sediada nas dependências da Área de 

Proteção Ambiental (APA) nascentes do Rio Paraguai deverá ser ajustada 

a sua atividade econômica, da seguinte forma: No que pertine aos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, deverá ser 

vedada a sua utilização nos produtos que apresentem alta persistência ou 

alta toxicidade para microorganismos aquáticos, quando mencionado no 

rótulo ou bula do mesmo; No prazo de 02 (dois) anos inicie a utilização 

exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – Faixa Verde) e cujo 

potencial de periculosidade ambiental também se limite a classe IV; Caso 

não haja sucedâneo na classe inferior, admitir-se-á armazenamento e 

utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins 

da classe toxicológica III e de periculosidade ambiental da classe III, para 

preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, contando com a receita e documento subscrito por Engenheiro 

Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT; Deverá ser proibida, nas áreas 

em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, o 

plantio de organismos e atividades de liberação planejada; Nas áreas em 

que há lavoura com transgenia, em até 02 (dois) anos interrompa seu 

plantio, sujeitando a pena de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

por hectare plantado. Requereu que no prazo de 01 (um) ano, apresente 

licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva 

renovação, acaso vencida: Do depósito de defensivos agrícolas e de 

atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras; A licença deverá ser apresentada 

no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na 

propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, indicando o local em que se 

encontram sediados os depósitos de defensivos agrícolas e a atividade de 

lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para aplicação de 

agrotóxicos nas lavouras; A respectiva mudança em relação à área da 

lavoura; A identificação do responsável pela propriedade em que se 

encontram sediada tais instalações; Comprovar a anuência do órgão 

ambiental licenciador com tal medida; Se por qualquer motivo não faça uso 

de tais instalações, deverá apresentar justificativa, subscrita por 

Engenheiro Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT, no prazo de 01 (um) 

ano sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Esse Juízo entendeu por bem postergar o exame da liminar 

requerida para após a instauração do contraditório. Devidamente citados, 

os Requeridos apresentaram contestação tempestivamente. Na 

contestação apresentada os Requeridos alegam em suma: 1) 

preliminarmente sua ilegitimidade passiva, afirmando que enquanto não 

houver por parte do Estado de Mato Grosso a adoção de medidas de 

proteção da APA Nascentes do Pantanal, tais medidas não podem ser 

cobradas diretamente dos Requeridos, fato esse já decidido pelo TJMT; 

incompatibilidade dos pedidos formulados pelo Requerente. 2) no mérito 

alegam que a área em apreço está devidamente licenciada e inscrita no 

CAR perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que exercem sua 

atividade econômica observando todos os ditames legais que a regem, 

não podendo o Requerente criar proposições diferentes das prescritas em 

lei; que a área é cultivada de arroz e que por tal motivo não há utilização 

de OGM’s e mesmo se assim não o fosse tal utilização não é proibida por 

lei, que a área conta com acompanhamento de técnico para as aplicações 

necessárias, que não faz aplicação aérea de defensivos e que a 

fiscalização por parte do INDEA - MT é constante e rigorosa. 3) com 

relação ao dano moral, afirma que o Requerente não conseguiu 

demonstrar o nexo de causalidade que justifique tal condenação; 4) juntou 

CAR e laudo técnico da área, requereu a extinção do feito sem julgamento 

do mérito por ilegitimidade passiva e incompatibilidade de pedidos e no 

mérito a total improcedência dos pedidos, protestou pela produção de 

provas. Posteriormente, a Associação dos Produtores Rurais da APA 

Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos autos requerendo a sua 

admissão no feito na qualidade de litisconsorte passivo dos Requeridos e 

juntou ao feito resposta da SEMA - MT sobre questionamentos que 

referida associação manejou perante aquele órgão na tentativa de elucidar 

a matéria aqui exposta. É o relato. Decido. De início, passo a analisar o 

requerimento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do 

Rio Paraguai, onde postula pelo seu ingresso nos autos na condição de 

litisconsorte. O artigo 113 do NCPC afirma que duas ou mais pessoas 

podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 

quando: entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações 

relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido e pela 

causa de pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato 

ou de direito. No caso em tela, não há como deferir a admissão da 

Associação na qualidade de litisconsorte dos Requeridos, tendo em vista 

que esta não guarda com a lide quaisquer comunhão de direito e/ou dever. 

Em contrapartida, não se pode ignorar que sua constituição tem como 

objetivo atuar no desenvolvimento de práticas de uso adequado dos 

recursos naturais, mediante manejo sustentável e de modo a compatibilizar 

a atividade econômica com a preservação da biodiversidade. Nesse 

contexto, este Juízo reconhece a importância e relevância do 

questionamento trazido pela referida associação, quando fez juntar, a 

estes autos, o esclarecimento da SEMA-MT sob os limites legais impostos 

para atividades desenvolvidas por seus Associados dentro da APA 

Nascentes do Rio Paraguai. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do 

art. 138 do NCPC, deixou a critério do juiz ou relator, solicitar ou admitir a 

participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, considerando a 

relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a 

repercussão social da controvérsia, através da figura do amicus curiae. A 

jurisprudência do STF, no julgamento dos Embargos de Declaração na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juri dica em condicoes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relacao 

processual. E que sua participacao no processo ocorre e se justifica, nao 

como defensor de interesses proprios, mas como agente habilitado a 

agregar subsidios que possam contribuir para a qualificacao da decisao a 

ser tomada pelo Tribunal. A presenca de amicus curiae no processo se 

da, portanto, em beneficio da jurisdicao, nao configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apresentados retro admito o 

ingresso da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio 

Paraguai, na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade 

da demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 
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fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138, os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. Do 

Pedido de Antecipação de Tutela Na sistemática trazida pelo Novo CPC, 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. Para tal concessão, mister se faz a 

demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora 

de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 

2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos 

Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 1155006), 

afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e 

afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da 

APA Nascentes do Rio Paraguai. Realmente, o Decreto nº. 568 de maio de 

2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto nº. 1651/2013, nos 

seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na 

legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso 

racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos 

agrotóxicos. Com relação a plantação de organismos geneticamente 

modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, 

afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, 

inclusive, que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, afirma que o plano de 

manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de 

OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer 

obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo. Afirmou, 

ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental 

rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um 

agente regional para a Unidade. Tal fiscalização, por certo, vem sendo 

realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à 

área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e 

não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por 

parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que 

enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela. Ademais, a área, 

como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, 

documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já 

citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT. Desta forma, temos que a 

situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade 

que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando, 

este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que 

dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e 

notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela 

atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada. Com 

relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos 

e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de 

nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada. In 

casu, a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o 

resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, 

mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não 

trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, 

deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos 

Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o 

Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo 

também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do 

Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do 

Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir 

provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO 

LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA 

EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO 

AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus 

da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela 

verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em 

observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso 

concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do 

convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou 

econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de 

prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de 

esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de 

ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da 

pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão 

constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder 

Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este 

direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para 

que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas 

públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de 

tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem 

estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou 

convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e 

estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma 

preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário”. 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : 

AI 10000170328694001 MG). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

liminar pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as 

partes, desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem 

como enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar. Defiro o 

pedido de retificação do valor da causa, à fls. 3200. Defiro o pedido de fls. 

3272/3273. Às providências. Diamantino, 13 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001175-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Hélio Teixeira dos Passos (RÉU)

BENO SONEGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO)

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM OAB - CE30449 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001175-24.2017.8.11.0005 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: HÉLIO 

TEIXEIRA DOS PASSOS, BENO SONEGO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Civil Pública c/c Preceito Condenatório c/c Pedido Liminar ajuizada por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de HÉLIO 

TEIXEIRA DOS PASSOS e BENO SÔNEGO. Alega que a Fazenda Flor do 

Cerrado consiste em uma área de posse de 429 hectares, localizada na 

zona rural de Diamantino/MT. Assevera que o imóvel conta com uma 

lavoura de 280 hectares destinada ao plantio de soja e milho explorada 

pelo requerido Beno Sônego, mediante contrato de arrendamento com 

termo final em 2020. Atesta que os fiscais da SEMA averiguaram diversas 

irregularidades na propriedade, dentre elas, ausência de cadastro 

ambiental à época e utilização indiscriminada de agrotóxicos. Afirma que a 

atividade desempenhada pelos requeridos foi flagrada pelos fiscais da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente como não sustentável, em razão 

do imóvel ser encontrado sediado na Área de Proteção Ambiental 

Nascentes do Rio Paraguai. Aduz que foi instaurado inquérito Civil para 

averiguar a regularidade da utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins na APA Nascentes do Rio Paraguai, 

tendo sido elaborada uma minuta padrão de Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta para ajustar a atividade econômica desenvolvida 

na referida fazenda para proteção da unidade de conservação. Todavia, 

alega que não houve êxito nas tratativas empreendidas para regularizar a 

exploração do imóvel. Ressalta que o requerido Hélio Teixeira Passos com 

suporte na FAMATO limitou-se a descaracterizar a essência da minuta 

padrão formulada pelo parquet, não contemplando medida significativa de 

redução do uso de agrotóxicos. Afirma que diante da falta de 

regularização da exploração do imóvel, os requeridos devem ser 

responsáveis civilmente, em razão do prejuízo causado ao meio ambiente, 

por não observar as regras que condicionam o exercício da atividade 
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poluidora nas dependências da APA Nascentes do Rio Paraguai. 

Requereu a antecipação de tutela para que imediatamente os requeridos 

atendam as precauções genéricas no manuseio e aplicação dos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que 

sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de 

vários itens, quais sejam: Observar no controle de pragas e doenças, os 

princípios do Manejo integrado de pragas e doenças das culturas, com a 

recomendação prioritária de uso de produtos biológicos ou específicos 

para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para 

inimigos naturais e polinizadores; Apenas autorizar, armazenar ou realizar 

a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, 

utilizando princípios ativos conforme bula do produto e observando as 

recomendações técnicas para aplicação; Não aplicar os agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; 

Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e 

reserva legal florestal; Não autorizar ou realizar a aplicação aérea de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos , seus componentes e afins; Não 

permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da 

aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins; Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, 

animais e pessoas que não estejam com EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual; Evitar o contato dos moradores com a área de aplicação de 

agrotóxicos, guardando distância mínima de 300 metros de povoações, 

cidades, vilas, bairros, escolas rurais e agrupamento de animais; Não 

autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins em uma faixa de 200 metros de 

mananciais de captação de água para abastecimento da população e 

nascentes; Não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em uma 

faixa de 200 metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d´água 

compreendidos na propriedade rural; Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e 

prestadores de serviços; Apenas contratar prestadores registrados 

perante o INDEA, no caso de utilização de pessoas físicas ou jurídicas na 

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins; Não promover a captação de água com 

equipamento destinado a pulverização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d´água, 

represas e lagos; Identificar e sinalizar a área em que houve aplicação de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins; Respeitar o 

prazo de restrição de 24 horas de reentrada de animais e pessoas nos 

locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual; Promover a destinação 

ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade 

vencido. Pugnou que na área sediada nas dependências da Área de 

Proteção Ambiental (APA) nascentes do Rio Paraguai deverá ser ajustada 

a sua atividade econômica, da seguinte forma: No que pertine aos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, deverá ser 

vedada a sua utilização nos produtos que apresentem alta persistência ou 

alta toxicidade para microorganismos aquáticos, quando mencionado no 

rótulo ou bula do mesmo; No prazo de 02 (dois) anos inicie a utilização 

exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – Faixa Verde) e cujo 

potencial de periculosidade ambiental também se limite a classe IV; Caso 

não haja sucedâneo na classe inferior, admitir-se-á armazenamento e 

utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins 

da classe toxicológica III e de periculosidade ambiental da classe III, para 

preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, contando com a receita e documento subscrito por Engenheiro 

Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT; Deverá ser proibida, nas áreas 

em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, o 

plantio de organismos e atividades de liberação planejada; Nas áreas em 

que há lavoura com transgenia, em até 02 (dois) anos interrompa seu 

plantio, sujeitando a pena de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

por hectare plantado. Requereu que no prazo de 01 (um) ano, apresente 

licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva 

renovação, acaso vencida: Do depósito de defensivos agrícolas e de 

atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras; A licença deverá ser apresentada 

no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na 

propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, indicando o local em que se 

encontram sediados os depósitos de defensivos agrícolas e a atividade de 

lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para aplicação de 

agrotóxicos nas lavouras; A respectiva mudança em relação à área da 

lavoura; A identificação do responsável pela propriedade em que se 

encontram sediada tais instalações; Comprovar a anuência do órgão 

ambiental licenciador com tal medida; Se por qualquer motivo não faça uso 

de tais instalações, deverá apresentar justificativa, subscrita por 

Engenheiro Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT, no prazo de 01 (um) 

ano sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Esse Juízo entendeu por bem postergar o exame da liminar 

requerida para após a instauração do contraditório. O Estado de Mato 

Grosso informou interesse em integrar a lide na qualidade de litisconsorte 

ativo. Devidamente citados, os Requeridos apresentaram contestação 

tempestivamente. Na contestação apresentada os Requeridos alegam em 

suma: 1) preliminarmente sua ilegitimidade passiva, afirmando que 

enquanto não houver por parte do Estado de Mato Grosso a adoção de 

medidas de proteção da APA Nascentes do Pantanal, tais medidas não 

podem ser cobradas diretamente dos Requeridos, fato esse já decidido 

pelo TJMT; incompatibilidade dos pedidos formulados pelo Requerente. 2) 

no mérito alegam que a área em apreço está devidamente licenciada e 

inscrita no CAR perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que 

exercem sua atividade econômica observando todos os ditames legais 

que a regem, não podendo o Requerente criar proposições diferentes das 

prescritas em lei; que a área é cultivada de arroz e que por tal motivo não 

há utilização de OGM’s e mesmo se assim não o fosse tal utilização não é 

proibida por lei, que a área conta com acompanhamento de técnico para 

as aplicações necessárias, que não faz aplicação aérea de defensivos e 

que a fiscalização por parte do INDEA - MT é constante e rigorosa. 3) com 

relação ao dano moral, afirma que o Requerente não conseguiu 

demonstrar o nexo de causalidade que justifique tal condenação; 4) juntou 

CAR e laudo técnico da área, requereu a extinção do feito sem julgamento 

do mérito por ilegitimidade passiva e incompatibilidade de pedidos e no 

mérito a total improcedência dos pedidos, protestou pela produção de 

provas. Posteriormente, a Associação dos Produtores Rurais da APA 

Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos autos requerendo a sua 

admissão no feito na qualidade de litisconsorte passivo dos Requeridos e 

juntou ao feito resposta da SEMA - MT sobre questionamentos que 

referida associação manejou perante aquele órgão na tentativa de elucidar 

a matéria aqui exposta. É o relato. Decido. De início, passo a analisar o 

requerimento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do 

Rio Paraguai, onde postula pelo seu ingresso nos autos na condição de 

litisconsorte. O artigo 113 do NCPC afirma que duas ou mais pessoas 

podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 

quando: entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações 

relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido e pela 

causa de pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato 

ou de direito. No caso em tela, não há como deferir a admissão da 

Associação na qualidade de litisconsorte dos Requeridos, tendo em vista 

que esta não guarda com a lide quaisquer comunhão de direito e/ou dever. 

Em contrapartida, não se pode ignorar que sua constituição tem como 

objetivo atuar no desenvolvimento de práticas de uso adequado dos 

recursos naturais, mediante manejo sustentável e de modo a compatibilizar 

a atividade econômica com a preservação da biodiversidade. Nesse 

contexto, este Juízo reconhece a importância e relevância do 

questionamento trazido pela referida associação, quando fez juntar, a 

estes autos, o esclarecimento da SEMA-MT sob os limites legais impostos 

para atividades desenvolvidas por seus Associados dentro da APA 

Nascentes do Rio Paraguai. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do 

art. 138 do NCPC, deixou a critério do juiz ou relator, solicitar ou admitir a 

participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, considerando a 

relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a 

repercussão social da controvérsia, através da figura do amicus curiae. A 

jurisprudência do STF, no julgamento dos Embargos de Declaração na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 
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“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juri dica em condic oes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relac ao 

processual. E que sua participac ao no processo ocorre e se justifica, na 

o como defensor de interesses pro prios, mas como agente habilitado a 

agregar subsi dios que possam contribuir para a qualificac ao da decisao 

a ser tomada pelo Tribunal. A presenca de amicus curiae no processo se 

da, portanto, em beneficio da jurisdicao, nao configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apontados retro admito o ingresso 

da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, 

na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade da 

demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 

fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138 os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. Do 

Pedido de Antecipação de Tutela Na sistemática trazida pelo Novo CPC, 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. Para tal concessão, mister se faz a 

demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora 

de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 

2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos 

Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11830536), 

afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e 

afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da 

APA Nascentes do Rio Paraguai. Realmente, o Decreto nº. 568 de maio de 

2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto nº. 1651/2013, nos 

seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na 

legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso 

racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos 

agrotóxicos. Com relação a plantação de organismos geneticamente 

modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, 

afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, 

inclusive, que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, afirma que o plano de 

manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de 

OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer 

obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo. Afirmou, 

ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental 

rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um 

agente regional para a Unidade. Tal fiscalização, por certo, vem sendo 

realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à 

área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e 

não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por 

parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que 

enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela. Ademais, a área, 

como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, 

documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já 

citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT. Desta forma, temos que a 

situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade 

que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando, 

este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que 

dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e 

notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela 

atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada. Com 

relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos 

e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de 

nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada. In 

casu, a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o 

resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, 

mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não 

trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, 

deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos 

Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o 

Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo 

também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do 

Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do 

Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir 

provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO 

LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA 

EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO 

AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus 

da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela 

verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em 

observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso 

concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do 

convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou 

econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de 

prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de 

esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de 

ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da 

pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão 

constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder 

Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este 

direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para 

que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas 

públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de 

tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem 

estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou 

convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e 

estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma 

preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário”. 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : 

AI 10000170328694001 MG). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

liminar pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as 

partes, desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem 

como enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar. Intime-se o 

Ministério Público para impugnar a contestação, em 20 dias. Defiro o 

ingresso do Estado de Mato Grosso nos autos, na condição de 

litisconsorte ativo, na forma do art. 5º, parágrafo 2º, da Lei 7.347/85, 

determinando desde já, a intimação do Estado de Mato Grosso para 

impugnar a contestação, em 20 dias. Às providências. Diamantino, 12 de 

março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001178-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CAZZETA (RÉU)

Nadia Patricia dos Anjos Silva (RÉU)

Deusdeth Benedito dos Anjos (RÉU)

CREUZA ADRIANA DOS ANJOS SILVA (RÉU)

Enderson dos Anjos Trilha (RÉU)

Adriano Galvão dos Anjos (RÉU)

Marli Andreia dos Anjos (RÉU)

Mariana Josefa da Silva (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA OAB - MG136556 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001178-76.2017.8.11.0005 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ENDERSON DOS ANJOS TRILHA, MARIANA JOSEFA DA SILVA, MARLI 

ANDREIA DOS ANJOS, DEUSDETH BENEDITO DOS ANJOS, CREUZA 

ADRIANA DOS ANJOS SILVA, NADIA PATRICIA DOS ANJOS SILVA, 

ADRIANO GALVÃO DOS ANJOS, JOSE APARECIDO CAZZETA Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Civil Pública c/c Preceito Condenatório c/c Pedido 

Liminar ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de ENDERSON DOS ANJOS TRILHA e OUTROS. Alega que a 

Fazenda Sete Lagoas II consiste em uma área de 1.148,3030 hectares, 

cuja posse é exercida por Adriano Galvão dos Anjos. Assevera que a 

referida área foi desmembrada em sete imóveis, os quais se encontram 

mencionados na exordial. Informa que os referidos imóveis não são 

matriculados e não possuem licenciamento ambiental. Atesta que os 

fiscais da SEMA averiguaram a existência de utilização indiscriminada de 

agrotóxicos. Afirma que a atividade desempenhada pelo requerido foi 

flagrada pelos fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente como não 

sustentável, em razão do imóvel ser encontrado sediado na Área de 

Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai. Aduz que foi instaurado 

inquérito Civil para averiguar a regularidade da utilização de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na APA Nascentes do 

Rio Paraguai, tendo sido elaborada uma minuta padrão de Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta para ajustar a atividade 

econômica desenvolvida na referida fazenda para proteção da unidade de 

conservação. Todavia, alega que não houve êxito nas tratativas 

empreendidas para regularizar a exploração do imóvel. Ressalta que um 

dos requeridos, denominado José Aparecido Cazzeta com suporte na 

FAMATO limitou-se a descaracterizar a essência da minuta padrão 

formulada pelo parquet, não contemplando medida significativa de redução 

do uso de agrotóxicos. Afirma que diante da falta de regularização da 

exploração do imóvel, os requeridos devem ser responsáveis civilmente, 

em razão do prejuízo causado ao meio ambiente, por não observar as 

regras que condicionam o exercício da atividade poluidora nas 

dependências da APA Nascentes do Rio Paraguai. Requereu a 

antecipação de tutela para que imediatamente os requeridos atendam as 

precauções genéricas no manuseio e aplicação dos agrotóxicos, 

fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que sugestiona em R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de vários itens, quais 

sejam: Observar no controle de pragas e doenças, os princípios do 

Manejo integrado de pragas e doenças das culturas, com a recomendação 

prioritária de uso de produtos biológicos ou específicos para as pragas e 

doenças em nível de dano econômico e seletivos para inimigos naturais e 

polinizadores; Apenas autorizar, armazenar ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, que 

possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, utilizando 

princípios ativos conforme bula do produto e observando as 

recomendações técnicas para aplicação; Não aplicar os agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; 

Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e 

reserva legal florestal; Não autorizar ou realizar a aplicação aérea de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos , seus componentes e afins; Não 

permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da 

aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins; Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, 

animais e pessoas que não estejam com EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual; Evitar o contato dos moradores com a área de aplicação de 

agrotóxicos, guardando distância mínima de 300 metros de povoações, 

cidades, vilas, bairros, escolas rurais e agrupamento de animais; Não 

autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins em uma faixa de 200 metros de 

mananciais de captação de água para abastecimento da população e 

nascentes; Não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em uma 

faixa de 200 metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d´água 

compreendidos na propriedade rural; Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e 

prestadores de serviços; Apenas contratar prestadores registrados 

perante o INDEA, no caso de utilização de pessoas físicas ou jurídicas na 

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins; Não promover a captação de água com 

equipamento destinado a pulverização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d´água, 

represas e lagos; Identificar e sinalizar a área em que houve aplicação de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins; Respeitar o 

prazo de restrição de 24 horas de reentrada de animais e pessoas nos 

locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual; Promover a destinação 

ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade 

vencido. Pugnou que na área sediada nas dependências da Área de 

Proteção Ambiental (APA) nascentes do Rio Paraguai deverá ser ajustada 

a sua atividade econômica, da seguinte forma: No que pertine aos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, deverá ser 

vedada a sua utilização nos produtos que apresentem alta persistência ou 

alta toxicidade para microorganismos aquáticos, quando mencionado no 

rótulo ou bula do mesmo; No prazo de 02 (dois) anos inicie a utilização 

exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – Faixa Verde) e cujo 

potencial de periculosidade ambiental também se limite a classe IV; Caso 

não haja sucedâneo na classe inferior, admitir-se-á armazenamento e 

utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins 

da classe toxicológica III e de periculosidade ambiental da classe III, para 

preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, contando com a receita e documento subscrito por Engenheiro 

Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT; Deverá ser proibida, nas áreas 

em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, o 

plantio de organismos e atividades de liberação planejada; Nas áreas em 

que há lavoura com transgenia, em até 02 (dois) anos interrompa seu 

plantio, sujeitando a pena de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

por hectare plantado. Requereu que no prazo de 01 (um) ano, apresente 

licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva 

renovação, acaso vencida: Do depósito de defensivos agrícolas e de 

atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras; A licença deverá ser apresentada 

no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na 

propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, indicando o local em que se 

encontram sediados os depósitos de defensivos agrícolas e a atividade de 

lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para aplicação de 

agrotóxicos nas lavouras; A respectiva mudança em relação à área da 

lavoura; A identificação do responsável pela propriedade em que se 

encontram sediada tais instalações; Comprovar a anuência do órgão 

ambiental licenciador com tal medida; Se por qualquer motivo não faça uso 

de tais instalações, deverá apresentar justificativa, subscrita por 

Engenheiro Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT, no prazo de 01 (um) 

ano sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Esse Juízo entendeu por bem postergar o exame da liminar 

requerida para após a instauração do contraditório. O Estado de Mato 

Grosso informou interesse em integrar o feito como litisconsorte ativo. Os 

Requeridos apresentaram contestação tempestivamente. A Associação 
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dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos 

autos requerendo a sua admissão no feito na qualidade de litisconsorte 

passivo dos Requeridos e juntou ao feito resposta da SEMA - MT sobre 

questionamentos que referida associação manejou perante aquele órgão 

na tentativa de elucidar a matéria aqui exposta. A requerente apresentou 

embargos de declaração tempestivamente. A parte autora se manifestou 

quanto a petição da Associação dos Produtores Rurais na APA. Foi 

apresentada réplica a contestação pela requerente tempestivamente. É o 

relato. Decido. De início, analisarei os Embargos de Declaração interpostos 

pelo Ministério Público (fls. 4079/4084), em face da decisão de fls. 

3090/3093. O embargante alega que houve omissão quanto a vedação ao 

plantio de organismos geneticamente modificados em Unidades de 

Conservação que não possuem plano de manejo, informando que é o caso 

da área de proteção ambiental (APA). Afirma a existência de obscuridade, 

argumentando que não se verifica qualquer informação a respeito da 

quantidade de empregos na fazenda discutida e que não houve quaisquer 

estudos demonstrando que tal atividade é responsável por grande parte 

da renda deste município, a ponto de justificar a assunção do risco 

decorrente da adoção de práticas não sustentáveis. Requer o 

saneamento da omissão e obscuridade na referida decisão. Pois bem. 

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. 1022 

do NCPC. Analisando a decisão combatida, verifica-se que foi postergado 

o exame da tutela antecipada, com ampla e clara fundamentação, não 

havendo quaisquer requisitos que demonstrem obscuridade e omissão na 

referida decisão. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Passo a analisar o requerimento da 

Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, 

onde postula pelo seu ingresso nos autos na condição de litisconsorte. O 

artigo 113 do NCPC afirma que duas ou mais pessoas podem litigar no 

mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: entre elas 

houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; entre 

as causas houver conexão pelo pedido e pela causa de pedir; ocorrer 

afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. No caso em 

tela, não há como deferir a admissão da Associação na qualidade de 

litisconsorte dos Requeridos, tendo em vista que esta não guarda com a 

lide quaisquer comunhão de direito e/ou dever. Em contrapartida, não se 

pode ignorar que sua constituição tem como objetivo atuar no 

desenvolvimento de práticas de uso adequado dos recursos naturais, 

mediante manejo sustentável e de modo a compatibilizar a atividade 

econômica com a preservação da biodiversidade. Nesse contexto, este 

Juízo reconhece a importância e relevância do questionamento trazido 

pela referida associação, quando fez juntar, a estes autos, o 

esclarecimento da SEMA-MT sob os limites legais impostos para atividades 

desenvolvidas por seus Associados dentro da APA Nascentes do Rio 

Paraguai. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 138 do NCPC, 

deixou a critério do juiz ou relator, solicitar ou admitir a participação de 

pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 

representatividade adequada, considerando a relevância da matéria, 

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, através da figura do amicus curiae. A jurisprudência do STF, 

no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juri dica em condic oes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relac ao 

processual. E que sua participac ao no processo ocorre e se justifica, nao 

como defensor de interesses proprios, mas como agente habilitado a 

agregar subsidios que possam contribuir para a qualificacao da decisao a 

ser tomada pelo Tribunal. A presenca de amicus curiae no processo se 

da, portanto, em beneficio da jurisdicao, nao configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apresentados retro admito o 

ingresso da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio 

Paraguai, na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade 

da demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 

fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138, os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. Do 

Pedido de Antecipação de Tutela: Na sistemática trazida pelo Novo CPC, 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. Para tal concessão, mister se faz a 

demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora 

de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 

2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos 

Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11830032), 

afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e 

afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da 

APA Nascentes do Rio Paraguai. Realmente, o Decreto nº. 568 de maio de 

2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto nº. 1651/2013, nos 

seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na 

legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso 

racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos 

agrotóxicos. Com relação a plantação de organismos geneticamente 

modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, 

afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, 

inclusive, que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, afirma que o plano de 

manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de 

OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer 

obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo. Afirmou, 

ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental 

rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um 

agente regional para a Unidade. Tal fiscalização, por certo, vem sendo 

realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à 

área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e 

não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por 

parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que 

enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela. Ademais, a área, 

como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, 

documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já 

citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT. Desta forma, temos que a 

situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade 

que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando, 

este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que 

dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e 

notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela 

atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada. Com 

relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos 

e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de 

nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada. In 
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casu, a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o 

resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, 

mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não 

trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, 

deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos 

Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o 

Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo 

também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do 

Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do 

Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir 

provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO 

LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA 

EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO 

AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus 

da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela 

verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em 

observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso 

concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do 

convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou 

econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de 

prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de 

esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de 

ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da 

pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão 

constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder 

Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este 

direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para 

que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas 

públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de 

tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem 

estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou 

convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e 

estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma 

preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário”. 

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : 

AI 10000170328694001 MG). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

liminar pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as 

partes, desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem 

como enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar. Defiro o 

ingresso do Estado de Mato Grosso nos autos, na condição de 

litisconsorte ativo, na forma do art. 5º, parágrafo 2º, da Lei 7.347/85, 

determinando desde já, a intimação do Estado de Mato Grosso para 

impugnar a contestação, em 20 dias. Defiro o pedido de retificação do 

valor da causa, às fls. 4120. Às providências. Diamantino, 12 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000456-42.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE SOUSA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000456-42.2017.8.11.0005 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MAURICIO DE 

SOUSA SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 96. Deixo de analisar o 

pedido de fls. 91, uma vez que já fora juntada planilha de débito às fls. 

97/98. Diante da ausência de pagamento pelas partes executadas, 

proceda-se com a penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes às devedoras, posto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de bloqueio de 

valores emitido pelo sistema Bacenjud. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 13 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001264-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DREHER (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DREHER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001264-47.2017.8.11.0005 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: CARLOS ALBERTO 

DREHER, ELCIO DREHER Vistos etc. Diante da ausência de pagamento 

pelas partes executadas, proceda-se com a penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes às 

devedoras, posto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 
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autos o recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo 

sistema Bacenjud. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 13 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123916 Nr: 374-91.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson dos Santos Pereira, Reginaldo Costa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599

 INTIMAÇÃO Defensor do acusado Reginaldo Costa da Silva, DIEGO 

FERNANDES DE ASSIS para, nos termos do Artigo 396-A do CPP, 

apresentar Resposta a Acusação, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104159 Nr: 179-77.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Gomes da Silva Regis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 179-77.2016.811.0005.

I – Em decorrência de convocação para o curso na cidade de Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 03/09/2018, primeira data livre na pauta, 

às 15:00 horas.

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.: 119941 Nr: 3245-31.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseane da Silva Correa, Marco Antonio 

Ferreira, Luiz Felipe Nonato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 Autos nº 3245-31.2017.811.0005

I – Junte-se aos autos as cartas precatórias.

II – Em seguida, abra-se vista para diligências e, nada sendo requerido, 

passa a fase dos memoriais finais.

III – Int.

IV – 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.: 99323 Nr: 1248-81.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calorindo Domingos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT 

nº 15463

 Autos n. 1248-81.2015.811.0005.

I – Em decorrência de convocação para o curso na cidade de Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 03/09/2018, primeira data livre na pauta, 

às 13:00 horas.

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.: 96589 Nr: 3406-46.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 Autos n. 3406-46.2014.811.0005.

I – Em decorrência de convocação para o curso na cidade de Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 03/09/2018, primeira data livre na pauta, 

às 13:30 horas.

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.: 110050 Nr: 2624-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ormond Assumpção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Autos n. 2624-68.2016.811.0005.

I – Em decorrência de convocação para o curso na cidade de Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 03/09/2018, primeira data livre na pauta, 

às 13:40 horas.

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.: 108779 Nr: 1942-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flauci Gonçalves Gomes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Autos n. 1942-16.2016.811.0005.

I – Em decorrência de convocação para o curso na cidade de Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 03/09/2018, primeira data livre na pauta, 

às 15:15 horas.

II- Int.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 94985 Nr: 2384-50.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cárcio Candido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 2384-50.2014.811.0005.

I. Em decorrência da atuação cumulativa com a Segunda Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, redesigno 

a Sessão de Julgamento para o dia 14.8.2018, primeira data livre na pauta, 

às 08 horas.

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 Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1057 Nr: 259-71.1998.811.0005

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcedilia Lopes da Silva, Administradora do Lar dos 

Idosos São Roque, Luzia Nunes de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 259-71.1998.811.0005.

I – Em análise dos autos observo que as contas foram prestadas, não 

tendo ocorrido impugnação. Posto isso, julgo prestadas as contas e 

determino o arquivamento dos autos.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 19 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43766 Nr: 431-90.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Eduardo da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 431-90.2010.811.0005.

I – Homologo a desistência de oitiva da testemunha Ilário Simões de 

Oliveira.

II - Dê-se vista a defesa para manifestar se desiste da oitiva de Rosana 

Bispo dos Santos e Luiz Bernardino da Silva (fl. 500).

III – Após, dê-se vista ao Ministério Público.

IV – Int.

Diamantino/MT, 11 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97226 Nr: 217-26.2015.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdA, GCA, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Clara Costa Fagundes 

dos Santos - OAB:24509, Fernanda coutinho Fernades - 

OAB:Estágiaria, Gabrielle Vidrago de souza Machado - 

OAB:Estagiário, Núcleo Juridico UNEMAT - OAB:

 Intimação do Patrono da Parte Exequente, para que apresente planilha do 

crédito alimenticio devidamente atualizada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109253 Nr: 2215-92.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2215-92.2016.811.0005.

I – Dê-se vista ao Ministério Público.

II – Int.

Diamantino/MT, 23 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91858 Nr: 427-14.2014.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 427-14.2014.811.0005.

I – Defiro o pedido de fl. 54, expeça-se mandado de avaliação do imóvel 

indicado.

II – Int.

 Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110723 Nr: 3030-89.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimação do Patrono da Parte Requerida para apresentar provas que 

pretende produzir, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 80088 Nr: 2479-22.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Romana da Nóbrega, Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. da Nobrega Medeiros-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Araújo - OAB:

 Autos n. 2479-22.2010.811.0005.
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I – Dê-se vista a Fazenda Pública Estadual.

Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86923 Nr: 2572-14.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciane Andréia Pereira da 

Silva - OAB:261.683 SP

 Autos n. 2572-14.2012.811.0005.

I – Dê-se vista a defesa da cota ministerial e documentos de fls. 429/440 

e, nada sendo requerido dê-se vista para memoriais finais.

II – Int.

Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87159 Nr: 2867-51.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Xavier Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Indianara 

Conti Kroling - OAB:11097/MT, Jorge Antonio Krizizanowski - 

OAB:15.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Autos n. 2867-51.2012.811.0005.

I – Intime-se a parte autora para, em 05 dias, requerer o que entender de 

direito na pessoa de seus procuradores e fazendo constar os indicados a 

fl. 230, sob pena de arquivamento.

II – Int.

Diamantino/MT, 23 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 40788 Nr: 1619-55.2009.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMSA, Paula Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nei Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1619-55.2009.811.0005.

I – Diante das informações prestadas às fls. 172/173, cumpra-se a 

determinação de 162.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100039 Nr: 1484-33.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Rodrigues de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1484-33.2015.811.0005.

I – Encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Diamantino/MT, 23 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97225 Nr: 216-41.2015.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdA, GCA, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo Juridico UNEMAT - 

OAB:

 Intimação do Patrono da Parte Exequente, para que apresente planilha do 

crédito alimenticio devidamente atualizada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86200 Nr: 1746-85.2012.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inlogs Administração de Bens S/A, Luiz 

Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, Agrenco do Brasil S/A, Antonio 

Augusto Pires Junior, Pedro Luiz Lotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldeyr de Lima Melo - 

OAB:OAB/MT 10.017, Edivaldo Lima de Melo - OAB:12.144

 Autos n. 1746-85.2012.811.0005.

I – Dê-se vista a Fazenda Pública da certidão de fl. 189, bem como dar 

andamento aos autos sob pena de arquivamento.

II - Int.

Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101365 Nr: 2178-02.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdM, EBdM, EFBdM, MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Moema 

Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2178-02.2015.811.0005.

I – Intime-se a requerida Marly Correa Britis para informar o atual endereço 

de Ediana Britis de Moraes.

II – Certifique-se a escrivania prazo para oferecimento de contestação.

III - Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 22 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103962 Nr: 46-35.2016.811.0005

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PCdES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACdA, AMdA, CdAP, ALCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca da certidão de fls. 63.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110765 Nr: 3049-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson França de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Alves Frazão Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

 JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 3049-95.2016.811.0005 (Código 110765)

 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: Edson França de Brito

PARTE REQUERIDA: Izabel Alves Frazão Brito

INTERDIDATA: Interditanda: ISABEL ALVES FRAZÃO BRITO, brasileira, 

casada, beneficiária do Auxílio doença, portadora do RG nº 000778286 

SSP/MS, inscrita no CPF nº: 782.745.161-68, Endereço: Rua Cajarana, nº 

301, Bairro: Bom Jesus, Cidade: Diamantino –MT.

CURADOR: EDSON FRANÇA BRITO, brasileiro, casado, serviços gerais, 

portador do RG nº 18809170 SSP/MT, inscrito no CPF nº: 511.407.801-15, 

Endereço: Rua Cajarana, nº 301, Bairro: Bom Jesus, Cidade: Diamantino 

–MT.

CAUSA DA INTERDIÇÃO: A interditanda encontra-se incapacitada para os 

atos da vida civil.

LIMITES DA CURATELA: Curador para a prática de todos os atos da vida 

civil da interditada.

DATA DA SENTENÇA: 10/10/2017

INTIMANDO (A, S): INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS, dos termos da 

sentença proferida.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/09/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, para cumprimento do § 

3º do artigo 755 do Código de Processo Civil.

 SENTENÇA: Autos n. 3049-95.2016.8.11.0005. I – Edson França Brito 

ingressa com ação de interdição contra Izabel Alves Frazão Brito 

sustentando, em síntese, que a ré encontra-se incapacitada para os atos 

da vida civil ante o diagnóstico de esclerose múltipla. Ao final, pede a 

interdição da ré (fls. 05/08). Durante a instrução foram produzidos o laudo 

psicológico e o estudo psicossocial (fls. 29/31 e 32/33). A ré foi ouvida em 

audiência de interrogatório (fl. 59). O Ministério Público apresentou parecer 

pela procedência do pedido inicial (fl. 60). É o relatório. Decido. Em análise 

dos autos, constato que a ré encontra-se incapacitada para os atos da 

vida civil, conforme se evola dos atestados médicos de fls. 13/14. Nesse 

sentido, o laudo psicológico e o estudo psicossocial indicaram a plena 

incapacidade da ré (fls. 29/31 e 32/33), o que se confirmou por ocasião da 

audiência de interrogatório (fl. 59). Posto isso, decreto a interdição de 

Izabel Alves Frazão Brito, declarando-a incapaz, na forma do artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e nomeio Edson França de Brito seu curador para 

a prática de todos os atos da vida civil. Efetive o previsto no § 3º do artigo 

755 do Código de Processo Civil: § 3o A sentença de interdição será 

inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. II – Int. III – Dê-se ciência 

ao Ministério Público. Diamantino/MT, 10 de outubro de 2017. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito. Eu, Celma Mª de Carvalho 

Rodrigues de Souza - Técnico Judiciário, digitei.

 Diamantino - MT, 14 de março de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 25/04/2018 

às 10hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000231-85.2018.8.11.0005 REQUERENTE: LOURIVAL SANTIAGO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Trata-se ação de Ação Revisional de Consignados em Folha c/c 

Indenização por Dano Moral. Em análise aos autos, verifico que a parte 

autora não trouxe extratos atualizados de pagamento do seu benefício, 

bem como não juntou todos os boletos que estão sendo emitidos pelo 

Banco reclamado para pagamento dos consignados que foram excluídos 

do desconto em folha. Assim, intime-se a parte requerente para que 

proceda à EMENDA À INICIAL, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção sem resolução meritória, nos moldes do art. 485, I, do CPC. 

Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010858-10.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE MUFARDINI GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010858-10.2010.8.11.0005 REQUERENTE: VALDICE MUFARDINI GOMES 

REQUERIDO: VIACAO ELDORADO LTDA Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte executada efetuou o depósito de 30% do valor da 
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condenação, requerendo o parcelamento do remanescente do débito em 6 

vezes, o que foi prontamente aceito pela parte exequente, id. 12106503. 

Assim, expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor da parte 

exequente e suspenda os atos executivos até o cumprimento integral da 

proposta (art. 916, § 3º, CPC). Consigne-se que o não pagamento de 

qualquer parcela acarretará as consequências previstas no § 5º do artigo 

916. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018 José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-79.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAIRTON SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010467-79.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JOSAIRTON SANTANA DE 

ARRUDA REQUERIDO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. 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: 8012248-73.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PARENTI BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIL NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 18/04/2018 

às 08hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-53.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010557-53.2016.8.11.0005 REQUERENTE: SANDRO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Conclusão equivocada. 

Cumpra-se a decisão de id. 11631603. Diamantino, 13 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-48.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DA GUIA (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: 

8010493-48.2013.8.11.0005 REQUERENTE: MANOEL SANTANA DA GUIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc Considerando a improcedência do pedido inicial, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 13 de 

março de 2018. José Mauro Ngaib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012368-87.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012368-87.2012.8.11.0005 REQUERENTE: SEBASTIAO LOPES DE 

MENEZES REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

remanescente informado pela Contadora do Juízo, no prazo de 5 dias, sob 

pena de bloqueio. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 13 de março 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-60.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido AMERICEL para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-31.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (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)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado constante ID 11937373 

foram interpostos no prazo legal, bem como requer os benefícios da 

justiça gratuita. Certifico ainda, envio intimação para o recorrido querendo 
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apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da executada para manifestar quanto o 

calculo apresentado pela exequente no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 18/04/2018 

às 08hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYLON MAIKON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido AYLON para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OZORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido BANCO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIANYS PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido ATIVOS para responder o 

recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO REGIA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001309-51.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CONCEICAO REGIA 

MANTOVANI REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000108-24.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ROSINEI QUEIROZ 

REQUERIDO: MARCELO MORAES DOS SANTOS 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 
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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. 10 – Habilite-se o Dr. Valmir da Silva Oliveira, OAB nº. 11692-O 

nos autos como patrono da parte exequente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010183-37.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA COLVERO KELLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BEZERRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010183-37.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: MARILIA COLVERO KELLER 

EXECUTADO: LUIZ BEZERRA DE SOUSA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme autoriza o artigo 782, § 3º do CPC, devendo ser procedida a 

baixa imediata caso haja comprovação de pagamento da dívida nos autos 

(Art. 782, § 4º do CPC). Outrossim, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do veículo FLASH/MV ACTION 150, Placa OBS 9511 de 

propriedade do executado, a ser cumprido no endereço mencionado no id. 

12186791. Realizada a penhora e a avaliação, intime-se a parte executada 

para que, querendo, se manifeste no prazo legal. Em seguida, vista a parte 

exequente para manifestar o que dê direito. Cumpra-se. Diamantino, 14 de 

março de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010413-79.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DESPESELL GUBERT (EXEQUENTE)

VALDOMIRO ANTONIO GUBERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MORAES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010413-79.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: VALDOMIRO ANTONIO 

GUBERT, VILMA DESPESELL GUBERT EXECUTADO: FRANCIELE MORAES 

CAMPOS Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 11319183. Expeça-se carta 

precatória para citação da parte executada. Quanto ao pedido de 

suspensão do processo pelo período de 180 dias, indefiro, haja vista que 

incompatível com o rito do Juizado. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012717-90.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012717-90.2012.8.11.0005 REQUERENTE: LUCINEIA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Cumpra-se o disposto no id. 

9933511 e, após, arquive-se. Diamantino, 14 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA ROSBACH DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO)

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000241-32.2018.8.11.0005 REQUERENTE: LINDA ROSBACH DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Dessa 

forma, determino a suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Diamantino, 13 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-86.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DINO D ORFANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010570-86.2015.8.11.0005 REQUERENTE: DINO D ORFANI REQUERIDO: 

GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 13 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000790-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 
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ELETRODOMESTICOS 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000790-76.2017.8.11.0005 REQUERENTE: TATIANE MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Recebo 

o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 13 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012187-18.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SERGIO GONCALVES BANTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8012187-18.2014.8.11.0005 REQUERENTE: EVERALDO SERGIO 

GONCALVES BANTIM REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 13 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-03.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010485-03.2015.8.11.0005 REQUERENTE: LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000668-63.2017.8.11.0005 REQUERENTE: IVONIZEL CEVIRIANO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON WALERIO DYSARZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1001435-04.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ROBINSON WALERIO DYSARZ 

JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-36.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL CASSIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARAGEM TOP CAR (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 
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8010056-36.2015.8.11.0005 REQUERENTE: LORIVAL CASSIMIRO DA 

SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, GARAGEM TOP CAR Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-50.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010122-50.2014.8.11.0005 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Considerando-se a decisão 

proferida pela 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos 

autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que decretou a 

recuperação judicial da executada, bem como fato de que o crédito deve 

estar lá arrolado, determino a suspensão do presente feito. É que, 

havendo recuperação judicial, o crédito deve ser arrolado na lista geral de 

credores e, havendo omissão, ser objeto de habilitação junto ao 

Administrador Judicial. O fato é que contra recuperanda não cabe 

cumprimento do julgado nestes autos, prosseguindo o feito somente até a 

sentença, ou melhor, a constituição do crédito, nos termos do artigo 6º, § 

1º, da LRJ. Tal providência cabe ao próprio interessado, devendo extrair 

cópia das decisões constitutivas de seu crédito e requerer a habilitação 

nos autos da recuperação judicial, aguardando-se o desfecho e a forma 

de pagamento do crédito que, no caso, é quirografário. Assim, remetam-se 

os autos ao arquivo até manifestação da interessada, dizendo se seu 

crédito foi ou não habilitado. Dê-se baixa no relatório estatístico mensal, 

mantendo a distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-74.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LEITE (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 DECISÃO Numero do Processo: 

8011319-74.2013.8.11.0005 REQUERENTE: CELSO LEITE REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010851-13.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LOPES DE ABREU (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 DECISÃO Numero do Processo: 

8010851-13.2013.8.11.0005 REQUERENTE: WAGNER LOPES DE ABREU 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAR CELSO GIACOBBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FIDIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000076-19.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CLEMAR CELSO GIACOBBO 

REQUERIDO: BANCO FIDIS S/A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010174-12.2015.8.11.0005 REQUERENTE: EDUARDO PEREIRA 

PANDOLFO REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A, OI S.A Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-16.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA BRANDAO MODESTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000072-16.2016.8.11.0005 REQUERENTE: GISELIA BRANDAO MODESTO 

SOARES REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000243-02.2018.8.11.0005 REQUERENTE: JACQUELINE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do 

direito alegado está revelada pelo fato de que parte autora informa que 

nunca teve relação comercial com a reclamada, o que deve ser levado em 

consideração até a contestação da ré É de se mencionar que é fato 

comum nos dias atuais a falsificação de documentos visando à solicitação 

de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente da credora de 

conceder crédito sem a checagem adequada dos documentos do 

solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o requerente está a 

sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente em razão de 

falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000206-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MORETTO & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000206-72.2018.8.11.0005 AUTOR: MORETTO & CIA LTDA - EPP RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O Superior Tribunal de Justiça 

afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e Embargos 

de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para julgamento, pelo 

sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará sobre a “inclusão 

da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e 

da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia Elétrica (TUSD)”, 

razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, 

dos processos que versem sobre a matéria. Dessa forma, determino a 

suspensão do andamento do processo até julgamento definitivo do tema 

em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012307-61.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8012307-61.2014.8.11.0005 REQUERENTE: PEDRO EDUARDO CANDIDO 

DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebo o presente recurso no efeito 

devolutivo. Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no 

artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000240-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000240-47.2018.8.11.0005 REQUERENTE: SIDNEY ALMEIDA MARTINS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. II- DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada à reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Defiro a gratuidade da justiça. Cumpra-se. Diamantino, 14 de 

março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011019-49.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SALVADOR AURELINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8011019-49.2012.8.11.0005 REQUERENTE: MANOEL SALVADOR 

AURELINO FERREIRA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR 

Vistos, etc. Tendo em vista que há divergência sobre a intimação da 

sessão de julgamento, a competência para decidir sobre a matéria é do 

Relator, de forma que determino a remessa dos autos à Turma Recursal, 

para análise da petição da parte autora em que alega nulidade do 

julgamento. Cumpra-se. Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-25.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8011040-25.2012.8.11.0005 REQUERENTE: BENEDITA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Tendo em vista 

que há divergência sobre a intimação da sessão de julgamento, a 

competência para decidir sobre a matéria é do Relator, de forma que 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal, para análise da petição 

da parte autora em que alega nulidade do julgamento. Cumpra-se. 

Diamantino, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010305-50.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OZEMAR RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

8010305-50.2016.8.11.0005 REQUERENTE: OZEMAR RODRIGUES DE 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012338-81.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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: 

8012338-81.2014.8.11.0005 EXEQUENTE: EDIVALDO DIAS EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 14 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-92.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010298-92.2015.8.11.0005 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BURIN 

REQUERIDO: RODOBENS CAMINHOES CUIABA 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. 12166212, 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, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MAGALHAES NOBRE (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: 

1001417-80.2017.8.11.0005 REQUERENTE: PATRICIA MAGALHAES 

NOBRE 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, 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 situação importou em renúncia ao irrisório 

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 a autora 

reside em localidade diversa do comprovante de residência apresentado 

e, ainda, o próprio extrato do Serasa/SPC aponta que a autora reside 

efetivamente no endereço declinado na petição inicial. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 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 do 

débito discutido, o que não foi feito. Analisando os autos, entendo que os 

elementos de provas juntados pela ré são insuficiente para comprovar a 

regular contratação do débito debatido, vez que as telas do sistema 

interno que apontam o suporto cadastro, ocorrências na conta da autora e 

registro de pagamento são ilegíveis e, assim, não demonstrou a ré a 

existência de contratação do plano de telefonia entre as partes. 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, a 

autora faz jus à declaração de inexistência da dívida objeto da ação. O 

dano moral in caso 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 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 no valor de R$ 65,30 (sessenta e cinco reais 

e trinta centavos); 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 

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 
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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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO JOSE 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:

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: 

1001418-65.2017.8.11.0005 REQUERENTE: FRANCELINO JOSE DE SOUZA 

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 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 a autora reside em localidade diversa do comprovante de residência 

apresentado e, ainda, o próprio extrato do Serasa/SPC aponta que a 

autora reside efetivamente no endereço declinado na petição inicial. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 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 apresentação extratos 

de consumo do plano de telefonia Vivo Controle Ilimitado contratado no 

telefone nº. (65) 99674-0138, habilitada em 04.02.2015 em nome do autor. 

Além disso, a ré acostou nos autos prints do sistema que evidenciam a 

existência do número do cadastro inscrito nos órgãos protetivos e 

ocorrências no plano telefônico contratado que denotam o pagamento de 6 

faturas do referido plano, 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. 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$ 

102,82 (cento e dois reais e oitenta e dois 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$ 102,82 (cento e dois reais e 

oitenta e dois 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: 1001420-35.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI RODRIGUES TEIXEIRA (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: 

1001420-35.2017.8.11.0005 REQUERENTE: SILVANI RODRIGUES TEIXEIRA 

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, 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 situação importou em renúncia ao irrisório 

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 do 

débito discutido, o que não foi feito. Analisando os autos, entendo que os 

elementos de provas juntados pela ré são insuficientes para comprovar a 

regular contratação do débito debatido, vez que as telas do sistema 

interno que apontam o suposto cadastro, ocorrências na conta da autora 

e registro de pagamentos são ilegíveis e, assim, não demonstrou a ré a 

existência de contratação do plano de telefonia entre as partes. 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 
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ilegíveis, não sendo possível analisá-las como meio de prova, evidencia-se 

que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, a autora faz 

jus à declaração de inexistência da dívida objeto da ação. O dano moral in 

caso 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 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 no valor de R$ 86,39; 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010265-68.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010265-68.2016.8.11.0005 REQUERENTE: JONAS MARQUES DE 

MORAES REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO Vistos, etc. Em análise dos autos, verifica-se que mesmo 

intimado do bloqueio bacenjud e advertido que caso não houvesse 

manifestação no prazo estabelecido o valor seria liberado, a parte 

executada se manteve inerte. Assim, expeça-se alvará de levantamento 

em favor da parte exequente, na conta indicada no id. 11193486. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com fulcro no artigo 924, II, do 

Código de Processe Civil. Transitada em julgado, arquive-se. 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: 8011536-54.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLEITON COELHO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011536-54.2012.8.11.0005 REQUERENTE: AVELINO CLEITON COELHO 

BEZERRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Primeiramente, 

proceda a habilitação dos patronos o Dr. Sérvio Túlio de Barcelos inscrito 

na OAB/MT nº. 14.258-A e Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira Inscrito na 

OAB/MT nº. 19.081-A como patronos da parte executada nos autos. 

Outrossim, verifica-se que mesmo intimada do bloqueio bacenjud e 

advertida que caso não houvesse manifestação o valor seria liberado, a 

parte executada se manteve inerte. Assim, expeça-se alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, na conta indicada no id. 

11193988 Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com fulcro no 

artigo 924, II, do Código de Processe Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se. 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: 1001249-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA ALVES VERSALLI (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: 

1001249-78.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VANUSA ALVES VERSALLI 

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. 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 a autora reside em localidade diversa do 

comprovante de residência apresentado e, ainda, o próprio extrato do 

Serasa/SPC aponta que a autora reside efetivamente no endereço 

declinado na petição inicial. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus 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 número (65) 

9.9817-3883 e através da juntada prints do sistema que denotam o 

pagamento de 7 faturas pela autora durante a vigência do contrato inscrito 

no Serasa, afastando, assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e 

inscrição do nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe 
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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: C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO so está processando a vivo Consulta efetuada 

na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: VANUSA 

ALVES VERSALLI DATA NASCIMENTO: 28/06/1987 CPF: 033.208.611-90 -

------------------------------------------ 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 : 

ZAGONEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ENT.ORIGEM: CDL - 

DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 06/11/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 434017 VALOR: 366,73 DATA INCLUSAO: 03/01/2017 * 

CREDOR: ZAGONEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ENT.ORIGEM: CDL - 

DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 19/11/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 431675 VALOR: 201,00 DATA INCLUSAO: 03/01/2017 * 

CREDOR: OBA OBA FASHION CENTER ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / 

MT DATA VENCIMENTO: 02/02/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 143 

VALOR: 120,00 DATA INCLUSAO: 23/05/2016 ---------------------------------

---------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 01/10/2016 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0250494377 VALOR: 172,68 DATA 

INCLUSAO: 10/02/2017 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 

0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

01/09/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0267518570 

VALOR: 122,22 DATA INCLUSAO: 10/01/2017 ---------------------------------

---------- ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- 

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 

------------------------------------------- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE 

ORIGEM ------------------------------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - 

DIAMANTINO / MT ENDEREÇO: AV. DESEMBARGADOR J.P.F. MENDES ES, 

S/N BAIRRO: JARDIM ELDORADO CIDADE: DIAMANTINO / MT 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$ 122,22 (cento e vinte e dois reais e vinte e dois 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$ 122,22 (cento e vinte e dois reais 

e vinte e dois 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: 1001590-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO PADILHA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001590-07.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ELINALDO PADILHA DE 

MORAES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Primeiramente, registro que a inversão do 

ônus da prova é desnecessária, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez 

que a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a parte reclamante, em 

resumo, que seu nome foi indevidamente negativado pela reclamada, já 

que não possui qualquer débito junto a ela, e que tal fato lhe causou 

incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja condenada à reparação 

dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as informações negativas 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a declaração da inexistência 

do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou questões preliminares e 

alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e inadimplido, fato que 

ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço de proteção 

ao crédito. Dispenso a necessidade de expedição de ofício ao Banco do 

Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas não só da cessão 

realizada com aquela instituição financeira, como também do negócio 

jurídico originário que ensejou a negativação do CPF da parte promovente. 

Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que 

inexistem anotações anteriores em relação à ora debatida, havendo 

somente a inscrição negativa realizada pela Ativos S.A. quando da 

propositura da ação, de forma que tal situação não se amolda ao 

entendimento jurisprudencial. Passo a julgar o mérito. Embora alegue a 

autora o desconhecimento de débito contraído com a ré, a reclamada 

comprovou ser cessionária de direitos de operações e outras avenças do 

Banco do Brasil, juntando aos autos certidão cartorária da existência de 

termo de cessão específico entre a empresa cedente a cessionária (id. 

11818426, p.1/2) dos créditos decorrentes de operação/contrato firmado 

com o autor. Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima origem do 

débito negativado no valor de R$ 492,94, referente ao uso de crédito 

pessoal fornecido pelo Banco do Brasil, inclusive, tendo juntado o contrato 

assinado pelo autor contratando os serviços de conta corrente com o 

Banco cedente e demonstrado que o contrato cedido é aquele que foi 

objeto de restrição creditícia no SPC/SERASA. Nota-se que em 

impugnação o autor não fez prova de haver quitado a dívida, quer ao 

credor originário (cedente) quer ao novo credor (cessionário). Importante 

pontuar que os documentos apresentados pelo autor sequer foram objeto 

de impugnação pelo promovente. Por fim, apenas a título elucidativo, 

ressalta-se que a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil 

apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o 

verdadeiro credor. Não possui, contudo, o efeito de desobrigar o devedor 

em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar 

o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto à 

cessão de crédito somente geraria danos morais se o débito que culminou 

na negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos. Portanto, o 

lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do 
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não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em exercício 

regular de direito. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000704-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000704-08.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SANDRA MARIA SIQUEIRA 

EXECUTADO: 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, 14 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005455-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. F. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. S. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 26/03/2018 às 

15h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste) na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, bairro 

Jardim Riva, neste município.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109668 Nr: 8841-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO, ERNESTO 

RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da manifestação do inventariante à f. 90/90-v, bem como do 

disposto no artigo 110, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de f. 

31/32 realizado pelo patrono e, também, irmão do requerente.

Assim sendo, intime-se o patrono do credor a fim de que regularize a sua 

sucessão no polo ativo da presente demanda, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em seguida, dê-se vista dos autos à parte requerida para que se 

manifeste sobre o pedido de habilitação do crédito em nome do autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57716 Nr: 5313-67.2008.811.0037

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos etc.

Considerando o pedido de desistência da ação à f. 246, intime-se o 

requerido para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71088 Nr: 3402-49.2010.811.0037

 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: SIRLEI APARECIDA MAGANHA, MARCOS EDUARDO 

LONARDONI, EDINALDO RODRIGUES, WALDOMIRO DE AZEVEDO REIS, 

LUCIA MARIA DORNELES REIS, CESAR FERREIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO, Luiz Carlos 

Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231747, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 "DECISÃO: ..... EMENTA: DIREITO PROCESSUALCIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. 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 VARASDE 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 
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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).Diante do exposto, e nos termos da 

referida resolução, DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E 

JULGAR O PRESENTE FEITO por entender que este processo é de 

competência privativa de uma das varas de feitos cíveis em geral desta 

Comarca...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106964 Nr: 6054-05.2011.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍRIO SECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a herdeira menor completou a maioridade, não carece o 

feito de intervenção do Ministério Público.

Quanto ao imóvel cuja transferência é postulada ao argumento de que foi 

bem vendido em vida pelo próprio de cujus, verifico do histórico da 

matrícula nº 712 do Cartório do 1º Ofício de Novo São Joaquim/MT (f. 

122/128) que as hipotecas registradas foram baixadas.

Outrossim, o crédito das empresas Primavera Diesel e Agromariana não 

subsiste face à quitação das dívidas do espólio pelo Sr. Juvenal Entringer, 

consoante f. 100/103 e pelo inventariante Sírio Sechi, conforme f. 112/113, 

respectivamente.

 Assim, concluo que o imóvel denominado Fazenda Atlântida, inscrito na 

matrícula nº 712 do Cartório do 1º Ofício de Novo São Joaquim/MT se 

encontra livre de ônus.

Registro que há pedido para a expedição de alvará pendente de análise.

A respeito do referido pleito, entendo ser possível face a comprovação 

dos negócios jurídicos de compra e venda realizados entre o falecido 

Cassiano de Lima Sechi e Aparecido Paiva, e entre Aparecido Paiva e 

Maria Helena Vargas Paiva com Juvenal Entringer.

Desse modo, defiro a expedição do alvará para transferência do bem 

imóvel, nos termos postulados.

Outrossim, manifeste-se o inventariante acerca da possibilidade e 

interesse, ou não, de tramitação do presente feito sob o rito do 

arrolamento (comum ou sumário), no prazo de 15 dias, juntando a 

documentação pertinente, conforme o caso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 12/03/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 152660 Nr: 5666-63.2015.811.0037

 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: BPDK, MPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:MT 14.632

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

nesta ação, para o fim de conceder a guarda definitiva da infante à 

genitora, o que faço com base nos artigos 33 e seguintes da Lei nº 

8.069/90.No que tange à pensão alimentícia, fixo-a no valor de 100% do 

salário mínimo vigente, atualmente no montante de R$ 954,00 (novecentos 

e cinquenta e quatro reais), acrescido de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias (médicas, odontológicas e escolares), mediante 

aviso prévio e apresentação das notas fiscais, a serem pagos até o dia 10 

(dez) de cada mês, através de depósito em conta bancária em nome da 

genitora da infante.Fixo o regime de visitas do pai, liminarmente, da 

seguinte forma: em finais de semanas alternados, buscando a filha no 

sábado às 08h00min. e devolvendo a no domingo às 19h00min. No período 

de férias escolares a permanência do menor na residência de um dos pais 

deverá ser de forma alternada.Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Expeça-se Termo de Guarda 

definitiva.Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatício, face à gratuidade da justiça.Publicada e registrada no 

sistema.Após, certificado o transito em julgado, arquive-se em segredo de 

justiça, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Serve 

cópia da presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o 

caso.Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005879-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIA FRANCIELLE DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a 

correspondência que retornou conforme ID 12046721 e12046864. Se for 

solicitar a intimação através de mandado solicito que providencie o 

pagamento da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001165-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001165-44.2018.8.11.0037 AUTOR: MACIEL DOS SANTOS COSTA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
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ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 06 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCAS LEITE PEREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Dado a disponibilidade de nova data e a informação contida no Id. 

11275760, designa-se a realização da perícia para o dia 23 de março de 

2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de 

agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de 

Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ 

comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 14 de março de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006034-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UAGNER MANOEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento a determinação retro, designa-se a realização da perícia 

para o dia 23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica 

ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no 

local, dia e hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, 

LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para 

colaborar com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 14 de 

março de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001724-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO ALVES (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)

 

Dado a disponibilidade de nova data e a informação contida no Id. 

11275746, designa-se a realização da perícia para o dia 23 de março de 

2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de 

agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de 

Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ 

comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 14 de março de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46897 Nr: 2325-10.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JOÃO DE AZEVEDO, GILMAR PERES 

DE AZEVEDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413, VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 

7.457-B

 Processo nº 2325-10.2007.811.0037 (Código 46897)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Amauri João de Azevedo

Executado: Gilmar Peres de Azevedo

Vistos em correição.

Intime-se a instituição financeira Banco John Deere S/A requisitando 

informação, em 10 (dez) dias, sobre o eventual vencimento da cédula rural 

hipotecária nº 40.353-9/03, instruindo o expediente respectivo com cópia 

da matrícula nº 6.617 do CRI de Primavera do Leste.

Sem prejuízo da diligência, intime-se a parte exequente para manifestar-se 

sobre a impenhorabilidade decorrente do artigo 69 do Decreto-lei nº 

167/67, em 15 (quinze) dias.

Expirados os prazos, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12283 Nr: 1039-41.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE SOUSA LIMA, EVANDIR DE SOUZA 

LIMA (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 Certifico que nesta data INTIMO a parte autora para retirar as cartas 

precatórias para distribuição, que devrá ser comprovado em 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30734 Nr: 2972-10.2004.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT/ 18603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIAS CRUZ - 

OAB:16988, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO a Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB/MT 16691-A que os autos encontram-se desarquivados, devendo 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63163 Nr: 2853-73.2009.811.0037

 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: WELERSON GLAUBER TELINI BEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 

3.610, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:MT/11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:107.414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 Certifico que nesta data INTIMO o Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB/MT 11.065-A que os autos encontram-se desarquivados, devendo 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128459 Nr: 1371-17.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JONES FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT/8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MS 12.178-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o exequente para recolher a diferença 

das custas processuais, no valor de R$ 246,92, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108558 Nr: 7737-77.2011.811.0037

 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): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 O Gestor Judiciário da Segunda Secretaria Cível - Comarca de Primavera 

do Leste, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais, na 

forma da lei, etc.

 CERTIFICA, que tramita perante este Juízo e escrivania os autos de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 7737-77.2011.811.0037 – 

Código 108558 em que figura como exequente Banco Banco de Lage 

Landen Brasil S.A., pessoa jurídica inscrita no CNPJ 01.023.570/0001-60 e 

executado Marcelo Lopes da Silva, inscrito no CPF nº 587.168.409-25 em 

que o valor da causa é de R$ 739.431,52 (setecentos e trinta e nove mil, 

quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos). Referida 

ação foi recebida pelo Juízo no dia 03/06/2013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108558 Nr: 7737-77.2011.811.0037

 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): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, a fim de da cumprimento ao mandado de avaliação determinado em 

fls. 333, 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.: 54882 Nr: 2540-49.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, VALDIR SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691-A, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:MT/18156-A, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 Certifico que nesta data o advogado da parte AUTORA fica INTIMADO 

para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 204556 Nr: 1597-80.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCI TOMAZI DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se;

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114013 Nr: 4465-41.2012.811.0037

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVALDO CLEMENTINO DE LIMA, LOUISE IOMBRILLER 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA IOMBRILLER - 

OAB:29.947, LUCIA ROSSETTO THEODORO - OAB:MT 11.675-B, 

MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 11.672-B, THEODORO 

SALLOUM SILVA - OAB:41.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO a parte autora para retirar o alvará, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107246 Nr: 6348-57.2011.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR GUEDES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, MÁRCIA PATRÍCIO, 

NERY FUGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS TEREZA BORGES - 

OAB:10061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873, MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - OAB:42506, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 Certifico que nesta data INTIMO as partes acerca da penhora no rosto 

dos autos, fl. 299.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34736 Nr: 2817-70.2005.811.0037

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229, FABIOLA PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, MAX 

SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436

 Intimar os procuradores das partes sobre o laudo de avaliação do imovel, 

sob a matricula nº 6.638, às fls. 140 do livro 2-Z da Comarca de 

Poxoréu/MT, juntado às fls. 170/187, no prazo legal nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174924 Nr: 7933-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA VARGAS PAIVA, PAULO 

INACIO PAIVA, PAIVA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora Dr. Wendell Oliveira Castro, OAB/MT 

14.394 e Dr. Jose Ravanello, OAB/MT 3.291, para manifestar-se sobre o 

inteiro teor da certidão negativa de citação da interveniente garantidora 

Dina Mary Nery Oliveira Silva (fls. 132), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 196603 Nr: 7215-40.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS NUNES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:SC 6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7215-40.2017.811.0037 (Código nº 196603)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Vara da Comarca de Gaspar - SC

Vistos etc.

A pesquisa de endereço deve ser postulada diretamente ao Juízo 

Deprecante.

Destarte, cessada a causa que ensejou a remessa da missiva ao Juízo 

Deprecado (residência nos limites territoriais da Comarca de Primavera do 

Leste/MT), devolva-se ao Juízo Deprecante, com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24549 Nr: 1202-16.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSEI APARECIDO SCHLOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Processo nº 1202-16.2003.811.0037 (Código nº 24549)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Sandra Mara Basei

Executado: Elsei Aparecido Scholott

Vistos em correição permanente.

Autorizo a anotação restritiva, via sistema RENAJUD, do automotor placa 

ICA-5988, ressaltando que a deliberação quanto ao reconhecimento de 

fraude à execução, em relação ao citado veículo, pende de prévia 

intimação do executado e do terceiro Adelcio Pires da Silva.

Em cumprimento ao disposto no artigo 675, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, intime-se pessoalmente o terceiro Adelcio Pires da Silva, no 

endereço apontado pela parte exequente (fls.290).

Intime-se o executado, consoante determinação judicial pretérita (fls.283).

Penhore-se e avalie-se os veículos indicados na decisão que declarou 

fraude à execução (fls.259v), com observância dos endereços indicados 

pela parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça 

de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, 
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especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que 

se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Acaso necessário, expeça-se carta precatória, com prazo de 30 (trinta) 

dias para cumprimento, intimadas as partes (CPC, art.261).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16616 Nr: 1764-93.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERNATIONAL ENGINES SOUTH AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB AGRÍCOLA, REAL MOTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA - OAB:21547/DF, Armando José Farah - OAB:OAB/RS 2758, 

LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GOMIDE DE SOUSA 

NETO - OAB:OAB/MG 145.433, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 

3284-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, LUCIANA 

MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B, RITA DE CÁSSIA ALVES MARTINS - 

OAB:OAB/MG 153.260, ROGERIO BENTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MG 80.572

 Processo nº 1764-93.2001.811.0037 (Código nº 166616)

Cumprimento de Sentença / Honorários de Sucumbência

Exequente: Internacional Engines South America Ltda

Exequente: Real Moto Peças Ltda

Executado: CB Agrícola

Vistos em correição permanente.

Autorizo o levantamento, pelo depositante, da verba depositada para 

pagamento dos honorários periciais, cuja perícia não foi realizada.

Expeça-se alvará, na forma postulada, mediante prévio cumprimento do 

disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Cumpridas as determinações judiciais, inclusive quanto ao recolhimento 

das custas processuais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52199 Nr: 67-90.2008.811.0037

 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: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ VIAN, JOÃO LUIS RIBAS PESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA 

CAPOROSSI SILVA - OAB:MT 10.357, ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3581-A, ELIZA ALESSANDRA QUEIROS DE SOUZA - 

OAB:7.979/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JOAQUIM 

FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 2680, JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11670-B, LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:MT 9196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 Processo nº 67-90.2008.811.0037 (Código 52199)

Ação de Cobrança

 Requerentes: Credival Participações, Administradora e Assessoria Ltda e 

Outro

Requeridos: Vilson José Vian e Outro

Vistos em correição.

A parte autora celebrou contrato de abertura de crédito com a parte 

requerida, o qual previu a concessão de crédito para aquisição de 

implementos agrícolas.

Inexistindo o adimplemento, o autor ingressou com ação de busca e 

apreensão e, após a apreensão do bem, foi efetivada a sua alienação a 

terceiro.

O valor apurado foi utilizado para o abatimento da dívida, contudo, foi 

insuficiente para quitação da obrigação pecuniária, razão pela qual foi 

proposta a presente demanda, visando a cobrança do saldo 

remanescente.

Outrossim, nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, no caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas.

Destarte, imprescindível para o julgamento da lide a comprovação de saldo 

devedor, cuja apuração somente é possível com a respectiva prestação 

das contas (comprovar o valor da venda do bem e o valor da dívida a ser 

deduzida na época).

Isto posto, intime-se a parte requerente para apresentar a devida 

prestação de contas, instruída com documentos comprobatórios das 

operações realizadas, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 2º do 

Decreto-lei nº 911/69.

Aportando os documentos, intime-se a parte requerida para manifestação, 

em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para julgamento.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39240 Nr: 1783-26.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:OAB/SP 338.877, IRONDE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:112.639-A-SP, JULIANA RESENDE CARDOSO PIVA - 

OAB:187.601/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Processo nº 1783-26.2006.811.0037 (Código nº 39240)

Ação Monitória convertida em Execução

Exequente: Valtra do Brasil Ltda

Executado: Antenor Santos Alves Junior

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação monitória convertida em execução proposta por Valtra 

do Brasil Ltda em face de Antenor Santos Alves Junior, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

A parte executada postulou pela declaração de nulidade da citação edilícia 

na ação monitória, sob o fundamento de ausência de exaurimento dos 

meios de localização, com a consequente abertura de prazo para 

oferecimento de embargos monitórios (fls.122/125).

Instada a manifestar-se, a parte exequente postulou pela rejeição da 

defesa (fls.128).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos moldes do artigo 525, §1º, I, do Código de Processo Civil, na 

impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar a 

falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia.

A matéria arguida é, portanto, passível de conhecimento.

A tentativa de citação pessoal, na ação monitória (fls.41), foi formalizada 
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com observância do endereço consignado no Contrato de Abertura de 

Crédito, subscrito pela parte requerida (fls.22/24).

Não se pode ignorar, todavia, que havia outro endereço consignado na 

nota fiscal nº 081.396 (fls.25) e no cupom de revisão de entrega (fls.26), 

de conhecimento da parte autora, já que instruíram a petição inicial.

O referido endereço (Fazenda Guarita Rod. MT 158 KM 70) é o mesmo em 

ambos os documentos, no qual remanesce o executado até hoje, 

conforme consignado no instrumento de mandato.

Portanto, a citação editalícia é irrefutavelmente nula, já que o citando não 

foi procurado no endereço que constava expressamente dos autos.

Isto posto, declaro a nulidade da citação por edital e dos atos 

subsequentes.

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução (CPC, art.239, §1º).

Sobreleva registrar, para dissipar eventual controvérsia, que o Novo 

Código de Processo Civil não reproduziu disposição semelhante à do 

artigo 214, §2º, do Código de Processo Civil de 1973, fato que leva à 

conclusão lógica de que ao réu já não é mais possível comparecer apenas 

para arguir a nulidade da citação sem assumir o ônus da perda de prazos.

Efetuadas as intimações pertinentes, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32599 Nr: 835-21.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI FREITAS BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº 835-21.2005.811.0037 (Código nº 32599)

Cumprimento de Sentença

Exequente: DF Incorporadora e Imobiliária Ltda

Executada: Eli Freitas Bacci

Vistos em correição permanente.

Como é cediço, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é 

dada, não prejudicando terceiros (CPC, art.506).

A ação de cobrança tramitou apenas entre as partes litigantes DF 

Incorporadora e Imobiliária Ltda e Eli Freitas Bacci, eis que a terceira 

Elizabete Batista não integralizou a lide sob nenhuma forma de intervenção 

de terceiro, inclusive por não se tratar de hipótese de litisconsórcio 

necessário.

Aliás, a coisa litigiosa não era o imóvel, mas o valor das 29 parcelas 

inadimplidas. Trata-se, com efeito, de ação de cobrança, e não ação que 

envolva direito real sobre propriedade imóvel, motivo pelo qual resta 

impertinente a alusão ao §3º do artigo 109 do Código de Processo Civil.

Assim, o cumprimento de sentença não pode atingir o patrimônio de 

terceiro, motivo pelo qual indefiro o requerimento correlato.

Sobreleva registrar, por oportuno, que o proprietário do imóvel é aquele 

que figura no registro imobiliário (CC, art.1245). Assim, considerando a 

possibilidade do imóvel indicado à penhora ainda remanescer em nome da 

incorporadora, ou da própria executada, intime-se a parte exequente para 

apresentar fotocópia atualizada da matrícula imobiliária, em 15 (quinze) 

dias.

Aportando o documento, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 1981-58.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV RODRIGUES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MS. 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1981-58.2009.811.0037 (Código 62245)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Sul América Cia Nacional de Seguros S/A

Executado: BV Rodrigues & Cia Ltda

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de relacionamentos 

com instituições financeiras para cumprimento da ordem de penhora 

online, consoante detalhamento de ordem judicial anexo.

Autorizo a pesquisa e inclusão no sistema RENAJUD (fls.171).

Outrossim, indefiro a pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis, eis 

que é providência que compete à parte credora.

Aportando as informações solicitadas, intime-se a parte credora para 

manifesta-se, em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30289 Nr: 2550-35.2004.811.0037

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS VIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:7222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT

 Processo nº 2550-35.2004.811.0037 (Código 30289)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: Adubos Viana Ltda

 Executado: Domingos Avelino Chimello

Vistos em correição permanente.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada e, sendo 

infrutífera a pesquisa supramencionada, requer também a penhora online 

via Sistemas RENAJUD e INFOJUD, sucessivamente.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.227/228).

Infrutífera a diligência, autorizo a restrição via sistema RENAJUD.

Concluídas as diligências, imediata conclusão para análise da pertinência 

da requisição de ajustes fiscais.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34755 Nr: 2828-02.2005.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B

 Processo nº 2828-02.2005.811.0037 (34755)

Ação de Cumprimento de Sentença

Requerente: Contudo Materiais para Construção Ltda

Requerido: Daniil Rijkoff

 Vistos em correição permanente.

Em observância ao princípio do contraditório substancial, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se quanto ao requerimento de baixa de 

penhora sobre o veículo automotor (fls.333), em 15 (quinze) dias, sob 

pena de anuência tácita.

Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do 

Código de Processo Civil.

Avalie-se o bem imóvel penhorado, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o 

oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25137 Nr: 1593-68.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI ANTUNES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELO - OAB:, 

DANIELE LUIZARI STÁBILE - OAB:MT/ 10.420, FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:SP 

27681

 Processo nº 1593-68.2003.811.0037 (Código nº 25137)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Paulo Humberto Budoia e Taufick Miguel Chedick

Executado: Mauri Antunes de Macedo

 Vistos em correição permanente.

Em apenso os autos dos Embargos de Terceiro nº 8491-14.2014.811.0037 

(Código 137259); 8664-38.2014.811.0037 (Código 137487) ; 

8692-06.2014..811.0037 (Código 137526), bem como aos autos de 

requerimento de hipoteca judicial nº 3593-65.2008.811.0037 (Código 

57137).

Nos termos do artigo 509, §1º, quando na sentença houver uma parte 

líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a 

execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

Destarte, desentranhe-se o pedido de liquidação de sentença, bem como 

os documentos que o acompanham e despachos correlatos, autuando-os 

em apartado, com subsequente conclusão.

Intime-se o exequente para apresentar a matrícula imobiliária do imóvel 

indicado (fls.1614), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão para análise dos pedidos (fls.1612; 

1614/1616).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37060 Nr: 5056-47.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR BAHIA

 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: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B

 Processo nº 5056-47.2005.811.0037 (37060)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Ivonete Maria Peron

Executada: Telemar Bahia

Vistos em correição permanente.

 Tendo em vista o teor da comunicação da instituição financeira 

depositária (fls.313), certifique-se quanto a efetiva liberação dos alvarás.

Confirmada a liberação dos alvarás, determino que o saldo remanescente, 

decorrente da atualização da conta judicial, seja liberado em favor das 

partes, observadas as seguintes proporções: 71,736% para a parte 

exequente e 28,264% para a parte executada.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 451 Nr: 693-61.1998.811.0037

 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: CLECY THEREZINHA BUSATOO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVINO CASTELI, ALZIRA SZADKOSKI 

CASTELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo 

Lemes Ferreira - OAB:12263 /MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 Processo nº 693-61.1998.811.0037 (Código 451)

Ação Demarcatória

Requerente: Clecy Therezinha Busato Falcão

Requeridos: Adevino Castelli e Outros

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação demarcatória proposta por Clecy Therezinha Busato 

Falcão em face dos requeridos Adevino Castelli e Alzira Szadkoski 

Castelli, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes da formação da angularidade da relação jurídica processual, a parte 

autora postulou pela inclusão do confrontante Eugênio Vergueiro 

Malheiros e sua esposa. Todavia, foi noticiado o óbito de Eugênio, motivo 

pelo qual a citação foi formalizada junto à representante do espólio, Sra. 

Maria Canfild Malheiros, que, citada, permaneceu inerte, sendo-lhe 

declarada a revelia (fls.114).

Os requeridos Adevino Castelli e Alzira Szadkoski Castelli contestaram a 

ação (fls.29/31).

 Determinada a realização da prova pericial, foi nomeado o perito José 

Alves Ferreira, o qual apresentou laudo pericial (fls.144/160). O assistente 

técnico da parte autora apresentou laudo complementar, com divergência 

parcial das conclusões do perito (fls.139/143), assim como feito pelo 

assistente técnico da parte requerida (fls.205/214).

Em conformidade com o então vigente artigo 957 do Código de Processo 

Civil/73, foram nomeados arbitradores os engenheiros agrônomos Álvaro 
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Allage e Clóvis do Lago Albuquerque (fls.264), com apresentação do 

laudo pericial e laudo complementar (fls.350/366; 369/376; 394/418).

Designada audiência de instrução, foi colhido depoimento pessoal das 

partes e inquiridas testemunhas (fls.459/466).

Em sede de memoriais finais, a parte autora protestou pela procedência da 

ação e pela homologação do laudo pericial, reconhecendo a divisa 

demarcada na perícia e no laudo dos árbitros, com extensão da linha 

divisória em 7.600m, conforme constante da matrícula, assim como a 

confrontação da divisa em 2440m em relação à área de Eugênio Vergueiro 

Malheiros (fls.467/471).

A parte requerida apresentou memoriais, inclusive por Jefferson Luiz 

Casteli e Célia Maria Catala Casteli, pugnando pelo julgamento 

improcedente da ação, com reconhecimento do marco divisório 

consagrado pela estrada que liga as propriedades (fls.476/491).

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

DA USUCAPIÃO

Alegando usucapião, a parte requerida sustenta prescrição aquisitiva da 

porção de terras em litígio, cuja posse exerceria há muitos anos.

Ocorre que, do cotejo das provas colacionadas aos autos, não restou 

demonstrado o cumprimento dos requisitos da usucapião, em especial a 

posse pelo lapso temporal exigido por lei, por menos, os demais requisitos 

exigidos nas modalidades diversas.

Não há, com efeito, posse mansa e pacífica da área em litígio pela parte 

requerida, conclusão evidenciada inclusive pela propositura da ação 

demarcatória logo após a constatação da turbação (avanço na derrubada 

do cerrado).

Embora haja prova testemunhal dando conta da existência de estrada que 

tangencia as propriedades, com assertiva de que seria o limite de 

demarcação entre as áreas de terras, também restou apurado, pela fama 

da vizinhança e informações colhidas com os antigos moradores do lugar 

(CPC, art.580), que a divisa, em verdade, avançaria por dentro do cerrado 

(fls.395).

 Assim, comprovada a ausência de posse da parte requerida, conforme 

apurado nos presentes autos e nos autos da ação possessória em 

apenso (autos nº 692-76.1998.811.0037, Código 449), cujos argumentos 

integram o presente dispositivo, não resta falar em prescrição aquisitiva.

 Destarte, afasto a alegação respectiva.

 DA DEMARCATÓRIA

A ação demarcatória é cabível ao proprietário para obrigar o seu 

confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites 

entre eles ou aviventando-se os já apagados (CPC, art.569, inciso I).

 Compõe-se o procedimento especial de demarcação de terras 

particulares de duas fases distintas e concatenadas: a primeira destina-se 

a apurar a existência dos marcos na forma requerida pela parte; a 

segunda, caso se tenha decidido pela procedência do pedido na primeira 

fase, compreende os atos de realização material da divisão geodésica.

Nesse sentido, para que o pedido de demarcação seja havido como 

procedente terá de ficar evidente no processo a propriedade do autor 

sobre o imóvel demarcado e a ausência de limites eficazmente 

assinalados entre as propriedades.

Assim, tem-se delimitado o cabimento da ação demarcatória pela ausência 

de limites materiais no terreno em litígio.

Trata-se, com efeito, da confusão de limites subjetiva e objetiva. Subjetiva 

quando existe materialmente a assinalação da linha, mas um dos vizinhos 

não a aceita como correta. Objetiva pela ausência material dos marcos 

divisores das duas propriedades, com posse promíscua, pelo exercício 

simultâneo de atos possessórios dos vizinhos nos confins imprecisos de 

seus terrenos .

 Esse é o caso dos autos!

 Embora haja consenso quanto aos limites e confrontações de parte do 

imóvel rural, há discussão quanto a extensão da divisa que parte do limite 

natural Ribeirão Sapé (marco fundamental AWE 4341), cuja direção é 

controvertida pelas partes por dois aspectos: 1) o marco registral de 

7.600m constante da matrícula imobiliária respectiva (fundamento da parte 

autora) e 2) a existência de estrada delimitando a extensão da 

propriedade (fundamento da parte requerida).

Sobre esse aspecto, a direção correta, reconhecida pelo perito e 

arbitradores, foi tida como aquela que respeita a distância de 7.600 metros 

lineares à linha demarcatória, e se prolonga 159,03 metros lineares sentido 

oeste, havendo reconhecimento – pelos experts – de inserção indevida da 

diferença no Lote Belo Horizonte, oriundo da matrícula 6613.

Portanto, embora a área em litígio (cerrado) não apresente limites naturais 

para a divisão das propriedades, certo é que os limites registrais devem 

prevalecer, inclusive porque não constou, a bem da verdade, descrição 

da existência da dita estrada à época da anotação da matrícula, 

circunstância que revela a fragilidade na utilização desse marco 

referencial, que pode ser tido, inclusive, como mera servidão de 

passagem.

A consequência do traçado da linha demarcanda pelo perito e arbitradores 

judiciais é um acréscimo de 13,982 hectares da matrícula 751, de Clecy 

Therezinha Busato Falcão, restando 17,641 hectares ao Lote Belo 

Horizonte, matrícula 6613, da parte requerida (fls.394/396).

Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e determino o traçado da linha 

demarcanda como sendo aquela que respeita a distância de 7.600 metros 

lineares à linha demarcatória, e se prolonga 159,03 metros lineares sentido 

oeste, com observância do mapa da linha demarcatória encartado às 

fls.398.

Em observância ao disposto no parágrafo único do artigo 581 do Código 

de Processo Civil, fundamental determinar a restituição da área invadida, 

bem como reconhecer o domínio da parte autora, uma vez que 

comprovada a titularidade da área objeto de discussão em favor da autora 

Clecy Therezinha Busato Falcão.

Destarte, DETERMINO A RETOMADA DA POSSE pela autora.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% sobre o valor da 

causa, máxime pela complexidade da ação, nos moldes do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.

Transitado em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e 

colocará os marcos necessários (CPC, art.582).

Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo 

com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, 

dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe 

sobre a identificação do imóvel rural (CPC, art.582, parágrafo único).

 As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operações de 

campo e do memorial descritivo, que conterá: I - o ponto de partida, os 

rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos; 

II - os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os 

córregos, os rios, as lagoas e outros; III - a indicação minuciosa dos novos 

marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da 

sua produção anual; IV - a composição geológica dos terrenos, bem como 

a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras; V - as 

vias de comunicação; VI - as distâncias a pontos de referência, tais como 

rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e 

polos comerciais; VII - a indicação de tudo o mais que for útil para o 

levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada (CPC, 

art.583).

É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco 

primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses 

últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou 

destruição (CPC, art.584).

A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os 

rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da 

planta apresentados pelo agrimensor ou as divergências porventura 

encontradas (CPC, art.585).

 Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes 

se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, 

art.586).

Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, 

lavrar-se-á, em seguida, o auto de demarcação em que os limites 

demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial 

e a planta (CPC, art.586, parágrafo único).

 Assinado o auto pelo juízo e pelos peritos, conclusos para sentença 

homologatória da demarcação (CPC, art.587).

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 08 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28672 Nr: 993-13.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE SOUZA POLATO, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, NICOLAU GUSKOV, PALUFERIA KALUGIN 

GUSKOV

 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: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B

 Processo nº 993-13.2004.811.0037 (Código 28672)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Alessandro d Souza Polato e Outros

Executado: Agrodirect S/A Indústria Comércio Exportação e Importação

Vistos em correição permanente.

Penhora do crédito efetuada nos moldes do artigo 860 do Código de 

Processo Civil.

Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido 

embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos 

direitos do executado até a concorrência de seu crédito (CPC, art.857), 

podendo preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito 

penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias 

contado da realização da penhora.

Inviável, todavia, a intimação dos executados dos autos nº 

853-76.2004.811.0037 (Código 28452), eis que sua obrigação deve ser 

adimplida na execução correlata, em trâmite na 3ª Vara Cível. Aliás, como 

já ressaltado pelo Juízo, a conexão, ou penhora do crédito, não é causa 

de modificação de competência.

A referida ação de execução está recebimento impulso regular, com 

conversão em quantia certa e bloqueio online de ativos financeiros. 

Portanto, a penhora formalizada no rosto dos autos somente alcançará 

sua finalidade acaso o crédito penhorado seja adimplido na execução 

correlata.

Nessa hipótese, a própria lei aponta a solução legal: a sub-rogação não 

impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de 

prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens 

(CPC, art.857, §2º).

O Espólio de Sidnei Polato não integra a lide, portanto o mandatário legal, 

embora tenha a prerrogativa funcional de examinar os autos em cartório, 

não tem o direito de retirá-los em carga.

Isto posto, aguarde-se o deslinde da execução nº 853-76.2004.811.0037 

(Código 28452), facultando à parte credora a indicação de outros bens 

passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 08 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71643 Nr: 3958-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ZANOTTO, GILDA CARDOSO 

ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP, VANIA MARIA PASSEBOM - OAB:282267/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3958-51.2010.811.0037 (Código 71643)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executada: Vilmar Zanotto

Executada: Gilda Cardoso Zanotto

Vistos etc.

Expirado o prazo de suspensão processual (fls.78), intime-se a parte 

exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179061 Nr: 10164-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI BISPO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10164-71.2016.811.0037 (Código nº 179061)

Ação de Consignação em Pagamento

Requerente: Valdeci Bispo Barros

 Requerido: Banco Honda S/A

Vistos em correição permanente.

A parte autora pretende, por meio da ação de consignação em pagamento, 

impor ao credor a renegociação da dívida.

Nos termos do artigo 315 do Código Civil, as dívidas em dinheiro deverão 

ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal. 

Outrossim, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que 

lhe é devida.

Portanto, a propositura de ação de consignação em pagamento, visando a 

renegociação da dívida, é inadequada.

Com efeito, nos termos do artigo 335 do Código Civil, a consignação tem 

lugar em hipóteses específicas, quais sejam: I - se o credor não puder, ou, 

sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida 

forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, 

tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for 

desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva 

legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o 

objeto do pagamento.

Não configurada quaisquer das hipóteses legais, a ação de consignação 

em pagamento é inadequada para satisfazer o interesse material da parte.

Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a carência da ação 

em face da ausência de interesse processual (binômio 

necessidade/adequação), em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168377 Nr: 4402-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS 

LTDA, ENIO JOSE BREMM, CLARICE ANGELINA CARAMORI BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4402-74.2016.811.0037 (Código nº 168377)

Ação de Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Enio José Bremm e Outros

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto ao bem imóvel 

oferecido à penhora (fls.51), em 15 (quinze) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 183708 Nr: 756-22.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA, ENIO 

JOSE BREMM, CLARICE ANGELINA CARAMORI BREMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Processo nº 756-22.2017.811.0037 (Código nº 183708)

Ação de Embargos à Execução c/c Repetição de Indébito

Embargantes: Bremenio Concretos e Argamassas Ltda e Outros

Embargado: Banco Bradesco S/A

Vistos em correição permanente.

Inviável a atribuição de efeito suspensivo eis que a execução não está 

garantida, já que a parte exequente ainda não se manifestou sobre o bem 

oferecido à penhora.

Nos termos do artigo 917, § 3o, , do Código de Processo Civil, quando 

alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia 

superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de 

seu cálculo.

Embora a redação do artigo seja inequívoca, o embargante apenas faz 

menção ao valor cobrado indevidamente, sem declinar, de forma 

expressa, o valor que entende devido.

Destarte, intime-se a parte embargante para emendar a petição inicial, 

declinando expressamente o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, indicando, 

inclusive, o valor já adimplido, em 15 (quinze) dias, inclusive para efeito de 

análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Em seguida, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118712 Nr: 1082-21.2013.811.0037

 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: WALDIR CARDOSO DA SILVA, VALDEMAR CARDOSO 

DA SILVA, IEDA ALDAVE DA SILVA, JEANINE CASTRO SILVA BRASIL, 

MARIO LUIS SOARES BRASIL, JADER CARDOSO DA SILVA, JAQUELINE 

MARTINS DE LELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, ROSIMERY 

TEREZINHA MIRANDA, VALENTIN MARTIGNAGO, VILMAR MARTIGNAGO, 

CELIA MACHNIC MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

Françoise Heinze - OAB:OAB/RS 52.293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - 

OAB:25.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 Processo nº 1082-21.2013.811.0037 (Código nº 118712)

Ação de Perdas e Danos cumulada com Compensação por Benfeitorias

Requerentes: Waldir Cardoso da Silva e Outros

 Requeridos: Osmar Martignago e Outros

Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento do requerido Vilmar Martignago, suspendo o 

curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do 

artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Aportando o documento, intime-se a parte autora para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128985 Nr: 1853-62.2014.811.0037

 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: CLEBER SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 Processo nº 1853-62.2014.811.0037 (Código 128985)

Ação Revisional

 Requerente: Cleber Silva de Souza

Requerido: Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Vistos em correição permanente.

Autorizo a reexpedição do alvará, na forma postulada, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Cumpridas as determinações judiciais, inclusive quanto a intimação para 

recolhimento das custas processuais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38439 Nr: 603-72.2006.811.0037

 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: SP PISCINAS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEBEDOUROS PRIMAVERA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Processo nº 603-72.2006.811.0037 (Código 38439)

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos 

Materiais, Morais e Lucros Cessantes Por Uso Indevido de Invenção 

Patenteada

Requerente: SP Piscinas Ltda - ME

Requerido: Bebedouros Primavera Ltda

Vistos em correição permanente.

Compete à parte decidir sobre a pertinência da oitiva da testemunha por 

ela arrolada, até mesmo porque o Juízo não tem conhecimento do teor das 

eventuais declarações.

Assim, intime-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, apontar 

objetivamente se pretende ou não a oitiva da testemunha Ederson 

Fernando Bragagnolo, assumindo o risco da desistência.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167119 Nr: 3770-48.2016.811.0037

 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: HENRIQUE VASCONCELOS ROSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 451 Nr: 693-61.1998.811.0037

 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: CLECY THEREZINHA BUSATOO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVINO CASTELI, ALZIRA SZADKOSKI 

CASTELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo 

Lemes Ferreira - OAB:12263 /MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 INTIMAÇÃO das partes da sentença: Isso posto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO e determino o traçado da linha demarcanda como sendo aquela 

que respeita a distância de 7.600 metros lineares à linha demarcatória, e 

se prolonga 159,03 metros lineares sentido oeste, com observância do 

mapa da linha demarcatória encartado às fls.398.

Em observância ao disposto no parágrafo único do artigo 581 do Código 

de Processo Civil, fundamental determinar a restituição da área invadida, 

bem como reconhecer o domínio da parte autora, uma vez que 

comprovada a titularidade da área objeto de discussão em favor da autora 

Clecy Therezinha Busato Falcão.

Destarte, DETERMINO A RETOMADA DA POSSE pela autora.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% sobre o valor da 

causa, máxime pela complexidade da ação, nos moldes do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.

Transitado em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e 

colocará os marcos necessários (CPC, art.582).

Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo 

com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, 

dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe 

sobre a identificação do imóvel rural (CPC, art.582, parágrafo único).

 As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operações de 

campo e do memorial descritivo, que conterá: I - o ponto de partida, os 

rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos; 

II - os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os 

córregos, os rios, as lagoas e outros; III - a indicação minuciosa dos novos 

marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da 

sua produção anual; IV - a composição geológica dos terrenos, bem como 

a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras; V - as 

vias de comunicação; VI - as distâncias a pontos de referência, tais como 

rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e 

polos comerciais; VII - a indicação de tudo o mais que for útil para o 

levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada (CPC, 

art.583).

É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco 

primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses 

últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou 

destruição (CPC, art.584).

A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os 

rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da 

planta apresentados pelo agrimensor ou as divergências porventura 

encontradas (CPC, art.585).

 Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes 

se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, 

art.586).

Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, 

lavrar-se-á, em seguida, o auto de demarcação em que os limites 

demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial 

e a planta (CPC, art.586, parágrafo único).

 Assinado o auto pelo juízo e pelos peritos, conclusos para sentença 

homologatória da demarcação (CPC, art.587).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154553 Nr: 6543-03.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO DA SILVA, JUSSARA 

CORDEIRO MARQUES CARDOSO, RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRETE 

CARDOSO CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a informação prestada 

pelo Sr. oficial de justiça juntada aos autos à fl. 62, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100164 Nr: 7977-03.2010.811.0037

 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: ROMEU SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - 

OAB:MT/3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:MT/11920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A/MT, EDIR MANZANO JUNIOR - OAB:8688/MT, GELSON 

LUÍS GALL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3966, LEONARDO 

NEPONUCENO MICHARKI - OAB:OAB

 Intimo o advogado denunciado a lide para apresentar as alegações finais, 

conforme termo de audiência (fl.637), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166507 Nr: 3413-68.2016.811.0037

 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: EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo legal

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139314 Nr: 9865-65.2014.811.0037

 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 MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO, Ivone de Souza 

Polato, ALESSANDRO DE SOUZA POLATO, BRUNA CRISTINA DE SOUZA 

POLATO, SIDNEI POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO MARIO DE FREITAS 

LOPES - OAB:MS 2679

 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
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 Cod. Proc.: 146569 Nr: 2788-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUCIANO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES - 

OAB:SP 248970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB:SP/89457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 105053 Nr: 4043-03.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAZUO IWAZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 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. 180/187, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122913 Nr: 5453-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON UMBELINO NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAUJO 

LEMOS - OAB:OAB/RJ122249

 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. 68, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30596 Nr: 2836-13.2004.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍRIO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, JOSÉ MARQUES - OAB:13.841-A, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:MT 9993-B, RICARDO DAMASCENO COSTA - 

OAB:192306/SP, ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT, MÁRIO 

CREMA - OAB:MT 3873

 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.: 128406 Nr: 1323-58.2014.811.0037

 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: DANILO HILARIO MIGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:RS/78691, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159289 Nr: 90-55.2016.811.0037

 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: JOÃO PINTO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERSON SILVA - OAB:BA/16325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172748 Nr: 6669-19.2016.811.0037

 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: DANIELE CRISTINE FERRAZ SOUZA, DANYELLE 

CARINE FERRAZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GRACIANO TEIXEIRA JUNIOR - ME 

"SAMPAIO CERIMONIAIS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDA MARTINS CHAPARINI - 

OAB:OAB/GO 31.387

 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 Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100370 Nr: 8190-09.2010.811.0037

 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): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 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.250/267, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14840 Nr: 443-23.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO JOÃO GUENO, JOVANI ALBERTO 

DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 195550 Nr: 6692-28.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIA CARLINDA MOREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & ZANCAN LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 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. 242/245, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 18167 Nr: 268-92.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENAR MÓVEIS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 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 Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148923 Nr: 3810-64.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGES WILLIAN CENTENARO, MARILIA 

MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 175116 Nr: 8058-39.2016.811.0037

 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: V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889 MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830 

MT, MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - OAB:MT/20189 - A, 

MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A, NAYRA 

MARTINS VILALBA - OAB:14047, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA 

- OAB:MT 22436

 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.: 122846 Nr: 5386-63.2013.811.0037

 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: BARBARA DINIZ GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - COOP DE CRÉDITO DE LIVRE A. DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO S. LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63394 Nr: 3319-67.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Marcia Lucia Rocha de Souza, Cpf: 

03537339119, Rg: 1851546-7 SSP MT Filiação: Zenildo Oliveira de Souza 

E3 Rosilda Rocha de Souza - Documento, data de nascimento: 09/08/1979, 

brasileiro(a), natural de Nanuque-MG, casado(a), Endereço: Ru 

Florianópolis, 973, Bairro: Centro Leste, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Incial:

O Doutor, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de PRIMAVERA 

DO LESTE - MT.

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, especialmente a MARCIA LUCIA ROCHA DE SOUZA, CPF: 

035.373.391-19, que por esse juízo, sob nº 3319-67.2009.811.0037 

processam- se os autos da ação de Depósito proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS, alegando, em síntese que: em razão do 

contrato de financiamento n° 3675295342, concedeu-lhe crédito para 

aquisição, com alienação fiduciária, do veículo: MARCA: HONDA, 

MODELO: CG 125TITAN KSE, CHASSIS: 9C2JC30213R506103, COR: 

AZUL, ANO: 02/03, que o Requerido obrigou-se a pagar o débito em 42 

parcelas mensais de R$ 158,55, vencendo-se a primeira em 05/04/2008 e 
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a última em 05/09/2011; que houve pagamento apenas das 04 primeiras 

parcelas; em razão da mora foi proposta ação de Busca e Apreensão, 

requerendo em síntese liminar para apreensão do bem, objeto do contrato 

e a consolidação da posse plena e exclusiva nas mãos do autor, alem da 

condenação nas custas e honorários advocatícios. Em razão disso foi 

deferido o pedido inicial, com expedição e devido descumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão, o requerido não foi localizado para ser 

citado pois encontra-se em lugar incerto e não sabido. Em virtude do 

exposto, expediu-se o presente edital, com prazo de 20 dias, pelo qual 

fica o mesmo citado para os termos da ação de Depósito, podendo 

contestá-la no prazo legal, sob pena de revelia e julgamento procedente 

da ação nos termos da inicial. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos, especialmente do citando, expediu-se o presente edital que será 

publicado e afixado na forma da lei.

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido (p.120) e determina-se a 

citação do requerido por edital, devendo a autora providenciar o 

necessário.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria 

Pública para apresentar defesa, no prazo legal, curador especial nos 

termos do artigo 72, II, do mesmo Códex. Após, intime-se o autor para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155972 Nr: 7161-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO FARIAS ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Cite-se o executado para pagar a dívida correspondente ao valor de 

R$ 32.546,25 (trinta e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e 

cinco centavos) no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (artigo 829 

do CPC).No mandado de citação conste, 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. Sendo frustrada a indicação, intime-se o executado na 

pessoa de seu advogado não o tendo, intime-o pessoalmente para indicar 

bens passiveis de penhora, no prazo de 05 (cinco), sob pena de 

incorrerem em multa não superior a vinte por cento do valor atualizado do 

débito (art. 774 do CPC) e, após, proceder à penhora e avaliação no 

mesmo ato.O devedor deverá também ser intimado para, querendo, 

oferecer embargos do devedor, no prazo de 15 dias, contados da juntada 

do mandado de citação aos autos (art. 915 do CPC).Ainda, o devedor 

deverá ser intimado, de que, no prazo supracitado para opor os 

embargos, este reconhecer o crédito da exequente e comprovar o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido de 

custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do 

restante do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput” 

do CPC).Caso não seja efetuado o pagamento, concluso para análise dos 

demais pedidos.Desde já se fixa os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que deverão ser reduzidos pela metade em caso de 

pronto pagamento do débito (art. 827 § 2º, do CPC).As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal.A cópia 

desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152736 Nr: 5711-67.2015.811.0037

 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: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZF DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CAMARGO 

CORREA - OAB:138.121-SP

 Visto,

De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 24/05/2018, às 16h30min, a ser 

realizada pelo conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.

Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a 

realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as 

partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72743 Nr: 5064-48.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAÚJO - OAB:MT 13.807, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

3.568-B

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.164/165.

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.

 No mesmo ato, procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para 

bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, sendo infrutífera, 

conforme documento anexo.

 Determina-se expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos 

bastem para satisfação do crédito da requerente, nos termos do artigo 

831 do CPC.

Expeça-se certidão, conforme solicitado no item d de p.165.

Por fim, nos termos da Lei 10.741/2003 e art.1.048, I, do Código de 

Processo Civil, defere-se a prioridade na tramitação deste feito, tendo em 

vista se tratar de pessoa idosa. Proceda-se com as identificações 

necessárias.

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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172989 Nr: 6793-02.2016.811.0037

 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: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Rodobens 

S/A contra José Luiz Ortiz, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo e a baixa de eventuais restrições judiciais inseridas 

pelo sistema RENAJUD, bem como desistem do prazo recursal (p.62/64).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.62/64, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como a 

desistência do prazo recursal. Em consequência, julga extinto este feito, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.17/20).

Honorários como convencionado entre as partes.

Restitua-se ao requerido o veículo apreendido (p.51/53).

Verifica-se que não há baixas a serem realizadas nestes autos por este 

juízo.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106022 Nr: 5060-74.2011.811.0037

 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: AGOSTINI & DISARSZ LTDA - ME, DEOLIDES AGOSTINI, 

ULISSES DYSARSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, LUCIA ROSSETTO THEODORO - OAB:MT 11.675-B, 

MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga IMPROCEDENTE a 

presente Ação Revisional, em consequência, julga extinto o presente feito, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Revoga-se a liminar.As custas e taxas pagas (p.78/79). Condena-se 

a parte autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que se fixa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância 

com o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. Com o trânsito 

em julgado, expeça-se alvará em favor da requerida para que seja 

descontado do valor do débito, Após, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41461 Nr: 3885-21.2006.811.0037

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA FONSECA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO, ELIZETE FRICK 

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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a devolução das intimações encaminhadas aos 

executados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 872-09.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MARINGÁ- 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU CONCEIÇÃO MACHADO 

FILHO - OAB:OAB/PR 6.223, ANDR[É LUIZ BONAT CORDEIRO - 

OAB:OAB/PR 25.697, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA 

- OAB:14588-MT, Willian Ruiz da Silva - OAB:18157/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 

6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 73630 Nr: 5952-17.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, 

RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 8.819,07(oito mil oitocentos e dezenove reais e 

sete centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 55625 Nr: 3240-25.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 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: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 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 no feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132141 Nr: 4508-07.2014.811.0037

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO

 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:

 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 a devolução da carta precatória, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 179 de 756



 Cod. Proc.: 141272 Nr: 315-12.2015.811.0037

 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: EDIVALDO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - 

OAB:20935/O, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Edivaldo de Sousa 

contra Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A, ambos 

qualificados.

A executada apresentou pagamento voluntário da condenação, pugnando 

pela extinção do feito (p.140/141).

À p.144 o exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados pela executada.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados à p.140/142 em 

favor do exequente, conforme solicitado (p.144).

Com o trânsito em julgado, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 23643 Nr: 601-10.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, JOSE 

ANTONIO TADEU GUILHEN, MARCELO TADEU FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSE OTTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 

3103-A, JUNIOR ANTONIO MAGGI - OAB:6.544/MT, MARCELO TADEU 

FRAGA - OAB:7967/MT, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - 

OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.292/293.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros do executado, a qual restou infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Considerando que a busca de ativos financeiros restou infrutífera, em 

consonância com o disposto no art.921, III e §1º do Código de Processo 

Civil, determina-se a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18516 Nr: 513-06.2002.811.0037

 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): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por João Manoel Junior 

contra Antônio Carlos Mandu da Silva, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo para a quitação da dívida, sendo este 

homologado à p.429, suspendendo-se o processo até 19/01/2018.

Decorrido o prazo, o exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores depositados nestes autos, referente ao 

cumprimento do acordo (p.435).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para liberação dos valores 

em favor do exequente, conforme solicitado (p.435).

Após, nada mais sendo postulado e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32973 Nr: 1194-68.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARMIAN LIMITED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACGREGOR VISCONSINI - 

OAB:7071-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Custas e taxas judiciárias pagas (p.177/178).Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório.Com o trânsito em 

julgado desta e observadas às formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170237 Nr: 5336-32.2016.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que a carta precatória solicitada às fls. 

212 já foi expedida nestes autos conforme se vê às fls. 205. Assim, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para juntar novo 

endereço na carta precatória já expedida e recebida às fls. 206, não 

necessitando da expedição de nova carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42892 Nr: 5274-41.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 
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OAB:17799, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 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 retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118630 Nr: 996-50.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIGATTI DIESEL LTDA, ARI ASSIS RIGATTI, 

ANDERSON RIGATTI, SONIA MARIA GEHLEN RIGATI, SAMARA DE MELO 

TEIXEIRA RIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.170 e determina-se o desentranhamento do 

mandado de p.168 para nova tentativa de avaliação do bem.

Para facilitar a localização do imóvel, deverá o sr. Meirinho basear-se nos 

documentos de p.120/131.

Intime-se o requerido para providenciar o pagamento das diligências 

necessárias para o cumprimento do mandado.

Com a avaliação, intimem-se as partes para no prazo comum de 10 (dez) 

dias se manifestarem.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6519 Nr: 125-45.1998.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSTACIO JOSE PETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, JOSÉ FERNANDO PREZOTTO - OAB:12.903/PR, 

VALDIR OLIVEIRA - OAB:14856-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

ROBEIRO - OAB:2.311

 Visto,

 A parte autora opôs embargos de declaração com efeitos infringentes a 

p.352/359 com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, da sentença de p.350, sustentando haver contradição.

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Nota-se que a parte a parte embargante almeja a reforma da sentença, 

portanto, é incabível a interposição de embargos de declaração com efeito 

infringente, para nova discussão de matéria já apreciada, vez que para tal 

discussão existe recurso específico.

Por essas razões, por não haver obscuridade, omissão nem contradição a 

serem supridas, o Estado-Juiz julga improcedente os presentes embargos 

de declaração, mantendo a sentença objurgada.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, e nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138138 Nr: 9106-04.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUÁRIO PORFIRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Januário Porfirio da 

Silva contra Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A, 

ambos qualificados.

Citada para pagar o débito, a executada apresentou o deposito do valor 

que endente devido, pugnando pela intimação do exequente para informar 

se concorda com o valor (p.163).

Intimado, o exequente requer a expedição de alvará para liberação do 

montante depositado (p.165).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados à p.163/164 em 

favor do exequente, conforme solicitado (p.165).

Com o trânsito em julgado, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 105487 Nr: 4506-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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: JULIANA RIBEIRO TAVARES - 

OAB:12.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 41.230,07(quarenta e um mil duzentos e trinta 

reais e sete centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da multa de 

10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 58583 Nr: 6171-98.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Visto,

De acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 10/05/2018, às 15h30min, a ser 

realizada por este juízo.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30377 Nr: 2632-66.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI LUZ ELETRIFICAÇÃO RURAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7285/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4678

 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.: 21228 Nr: 2594-25.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO REBOBINADORA NORTE SUL TDA, 

Vicente Vieira dos Santos, GILBERTO FRANCISCO DOLCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7.285, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678

 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.: 41657 Nr: 4155-45.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Lourencette, JOAQUIM ALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, HUMBERTO 

SOUSA LIMA FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT

 e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos 

vertidos na exceção de pré-executividade, apenas para declarar nula a 

citação editalícia de fl. 46 e, por consequência, DETERMINO a tentativa de 

citação através de Oficial de Justiça.Condeno o excepto/exequente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base 

no artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, que arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais).Dispensado o reexame necessário (artigo 496, §3º, II, 

do Código de Processo Civil).Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, trazendo aos autos o novo cálculo de seu 

crédito, nos moldes acima determinados, bem como requerer o que 

entender de direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117587 Nr: 8265-77.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 8265-77.2012.811.0037 (Código 117587)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ANFILOFIO 

PEREIRA DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 139, o exequente informou o recebimento do medicamento conforme 

informação da Secretaria Municipal de Saúde de fl. 18, de modo 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. 139.

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, 13 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177863 Nr: 9516-91.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPAGEM DE PNEUS JAGUAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DA SILVA 

MAGRI - OAB:SP/14179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9516-91.2016.811.0037 (Código 177863)

Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte requerente em 

relação à decisão que determinou a garantia da execução, pressuposto 

para recebimento dos embargos.

Contudo, tal pedido não merece acolhimento, por não encontrar respaldo 

no ordenamento jurídico.

Desta feita, INDEFIRO referido pedido de fl. 71/76, mantendo a decisão na 

íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Sem prejuízo, certifique-se o decurso do prazo para a parte embargante 

garantir a execução, consoante a decisão retro.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

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 Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105432 Nr: 4447-54.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 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, RICARDO 

VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº 4447-54.2011.811.0037 (Código 105432)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que foi liberado o valor para aquisição do 

medicamento requerido nos autos, todavia, na petição de fls. 210/211, a 

parte requerente aduziu que o laboratório lhe informou a indisponibilidade 

do referido medicamento.

 Assim, considerando que informação do laboratório foi datada de 

09/02/2018, intime-se a parte requerente, novamente, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos a comprovação de aquisição do 

medicamento.

Decorrido o prazo assinalado, intime-se o Laboratório indicado à fl. 213 

para que proceda à devolução dos valores transferidos, em 05 (cinco) 

dias.

Em caos de não ser realziada a devolução do valor, encaminhem-se as 

cópias necessárias ao Ministério Público, para as providências 

necessárias.

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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102228 Nr: 1626-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774/MT, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, MARCELO ALVES 

CAMPOS - OAB:MT 14762, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

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

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para:1.DECLARAR 

INCONSTITUCIONAL a Lei Municipal nº 1.130/2009, com efeitos ex 

tunc;2.DECLARAR NULOS todos os atos administrativos decorrentes da 

Lei Municipal nº 1.130/2009;Deixo de condenar os requeridos em 

honorários advocatícios.Condeno apenas a requerida IGREJA 

ASSEMBLEIA DE DEUS (MINISTÉRIO MISSÃO) ao pagamento de custas e 

despesas processuais, ante a isenção do Município. Torno definitiva a 

tutela antecipada concedida à fl. 139.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 14 de março de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131523 Nr: 4008-38.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL RODRIGUES BARBOSA

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por LOURIVAL 

RODRIGUES BARBOSA proposta em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL e condeno a respectiva autarquia federal a conceder a 

aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, na 

condição de segurado especial, ao requerente LOURIVAL RODRIGUES 

BARBOSA, a partir da data do ajuizamento da ação (12/05/2014 – fl. 05), 

bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as prestações 

vincendas, consoante disposição da Súmula 111 do STJ. As parcelas 

vencidas devem ser acrescidas de juros legais (com observância da 

alteração legislativa superveniente) e correção monetária, consoante 

tabela adotada pela Justiça Federal.Concedo a tutela antecipada. Declaro 

a natureza alimentícia das prestações pecuniárias, nos termos do artigo 

100, §1º-A, da Constituição Federal.O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL está isento do pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 14 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127241 Nr: 221-98.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE FURINI DE OLIVEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte Autora através do seu 

advogado constituído, para no prazo de 05(cinco) dias apresentar número 

de CPF e Conta Bancária para confecção dos Alvarás Eletrônicos 

referente às requisições de pequeno valor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4190 Nr: 282-18.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFI-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:Proc/geral, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº: 282-18.1998.811.0037 (Código 4190)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD, mais 

precisamente no campo de pesquisa relativo aos bens imóveis - DOI.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado.

Realizada as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem sobre 

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

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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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.: 41657 Nr: 4155-45.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Lourencette, JOAQUIM ALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, HUMBERTO 

SOUSA LIMA FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT

 Processo nº 4155-45.2006.811.0037 (Código 41657)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por DEJAIR 

LOURENCETTE, aduzindo a existência de omissão na sentença de fls. 

127/129, vez que não teria se pronunciado acerca da nulidade dos atos 

produzidos após a realização da citação por edital, bem como sobre a 

tese de desídia e imperícia pela parte exequente.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Analisando os autos, constato que a parte embargante fundamenta seus 

embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada 

em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em 

relação à sentença proferida.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência.

 Senão, vejamos:

 “Não admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a 

pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).”

 “Os embargos de declaração não devem revestir de caráter infringente. A 

maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de 

erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 

94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).”

 “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. Recurso 

especial conhecido em parte e assim provido. (RSTJ 30/412).”

 “Não pode ser conhecido recurso que, sob rótulo de embargos 

declaratórios pretendem substituir a decisão recorrida por outra. Os 

embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição. 

(STJ-1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).”

 “Mesmos nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, 

devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, 

dúvidas, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a 

hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da 

causa (STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 

23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665).”

Ademais, importante ressaltar que os embargos de declaração não 

prestam a dirimir as dúvidas da parte embargante ou responder 

questionamentos a respeito do comando judicial e sim para suprir 

omissões, contradições, ou obscuridades.

Neste sentido:

ESTADO DO RIO DE JANEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇADÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL Embargos de Declaração no 

Agravo de Instrumento nº 0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: 

DIDEROT DE FIGUEIREDO E OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. 

CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 

131/132, o recorrente interpôs os presentes embargos de declaração com 

a finalidade de pré-questionamento, para a futura interposição de recurso 

especial e/ou extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade 

de esclarecer obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de 

omissão nele observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses 

previstas na lei. Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o 

atendimento da pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais 

lembrar que os declaratórios não se prestam para questionamentos, mas 

para dirimir omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes 

motivos, nega-se provimento aos presentes embargos de declaração. Rio 

de Janeiro, de 2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA 

Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 

0057067-69.2010.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de 

Julgamento: 26/01/2011, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL).

Do mesmo modo, resta pacificado o entendimento de que o juiz não 

precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese 

em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do 

CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as 

questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o 

presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, 

com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade 

de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na 

ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo 

resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios 

em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora 

atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos 

de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA 

MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS 

DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO 

COLENDO STJ DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A 

RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, 

QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR 

A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos 

de Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017).

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 Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 3444-40.2006.811.0037

 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: ANTONIO ROSA PEREIRA, AMÉLIA MESSIAS PEREIRA
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 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: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte Autora através do seu 

advogado constituído, para no prazo de 05(cinco) dias apresentar número 

de CPF e Conta Bancária para confecção dos Alvarás Eletrônicos 

referente às requisições de pequeno valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67632 Nr: 7512-28.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROC. FEDERAL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte Autora através do seu 

advogado constituído, para no prazo de 05(cinco) dias apresentar número 

de CPF e Conta Bancária para confecção dos Alvarás Eletrônicos 

referente às requisições de pequeno valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113290 Nr: 3647-89.2012.811.0037

 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: ODETE FATIMA DE CARVALHO BERVIAN

 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, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Vistos. Considerando a ausência de intimação da parte requerida, 

redesigno a audiência para o dia 15/05/2018 às 15:30. Saem os presentes 

intimados. Intime-se a parte requerida, com urgência, em relação à nova 

data da audiência. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. 

Eu, Douglas Steiffine (estagiário de Direito), que o digitei.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005518-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005518-64.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SEBASTIANA 

FERREIRA DA COSTA NOVAES REQUERIDO: OI S/A Vistos, Trata-se da 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de antecipação 

de tutela em que Sebastiana Ferreira da Costa Novaes pleiteia em 

desfavor de Oi S/A. Analisando detidamente os autos, verifico que a 

reclamada descumpriu por diversas vezes a tutela deferida nos autos e 

também as multas autônomas majoradas no decorrer da esteira 

processual. Relata a reclamante que houve a instalação da linha telefônica 

e também os serviços de internet banda larga de 15Mb no dia 28/02/2018. 

Porém, os serviços tiveram efeito apenas até o dia 05/03/2018, quando 

houve a interrupção, e até o momento os prepostos da reclamada não 

solucionaram o problema, infringindo novamente os termos da tutela 

deferida. Diante do exposto, DETERMINO que a reclamada OI S/A 

restabeleça os serviços instalados, quais sejam, liberações da linha 

telefônica e também a internet de 15Mb, no prazo de 24(vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa inicial diária que fixo em R$500,00(quinhentos 

reais) até o limite de R3.000,00(três mil reais), sem prejuízo das demais 

multas já aplicadas nos eventos anteriores (id. n°11294336, id. 

n°10790108, id. n°11925034). Após, volte me conclusos para sentença. 

Serve a presente como mandado/intimação inclusive para compelir à 

reclamada ao cumprimento das deliberações anteriores. Primavera do 

Leste/MT, 14 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010471-20.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CORREIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE EDITAL DE CITAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) EVINER VÁLERIO Dados do 

Processo: Processo: 8010471-20.2015.8.11.0037 Valor causa: R$ 635,04 

Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO - 08/04/2015 EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & 

SANTOS JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: GERALDO CORREIA DE 

OLIVEIRA _ Brasileiro, RG - 05842778 SSP/MT, CPF 427.837.201-91 - Data 

de Nascimento = 11/05/1966 - Nome da mãe - MARIA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA. Finalidade:CITAÇÃO do executado acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. Resumo da Inicial: seja o executado citado, no 

endereço preambularmente declinado, para que efetue, no prazo legal de 

03(três) dias, o pagamento do valor de R$ 635,04(...) correspondentes ao 

valor principal da divida, devidamente corrigido.... Despacho/Decisão: 

Vistos, etc.Defiro o pedido (id. 3553265). Cite-se o executado por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil. Às providências. Primavera do Leste/MT, 

30 de agosto de 2017. Eviner Valério - Juiz de Direito Advertência: Fica 

ainda advertido o executado de que, aperfeiçoada a penhora, terá o prazo 

de 15 (quinze) dias para opor 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. Eu, Noemia Klein Fernandes, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 14 de março de 2018. NOEMIA KLEIN FERNANDES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500 1100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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WAGNER PRIMO SEOLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARCOS DE SOUZA MARTINS (REQUERIDO)

SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001438-23.2018.8.11.0037 REQUERENTE: WAGNER PRIMO 

SEOLIM REQUERIDO: JOAQUIM MARCOS DE SOUZA MARTINS, SSP 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS Vistos, Trata-se de 

ação proposta por WAGNER PRIMO SEOLIM em face do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL-DETRAN/MS e de JOAQUIM MARCOS DE SOUZA MARTINS (todos 

qualificados na petição inicial), na qual requer tutela liminar, “inaudita altera 

parte”: “(...) para que seja o autor, autorizado a conduzir veículo 

automotor, até final decisão desse processo, a fim de que possa discutir a 

situação sem que lhe seja injustamente imposta a sanção administrativa e 

ainda, em caráter de urgência, que o DETRAN/MS (segundo réu) e a 

Agência do DETRAN/MS Unidade de Porto Murtinho, situada na Rua, sejam 

oficiadas para determinar o bloqueio administrativo do veículo, haja vista a 

impossibilidade de comunicar a venda.”. No mérito, pugna pela imposição 

de obrigação de fazer ao comprador, consistente na transferência para si 

do veículo CITROEN/C3, Ano 2008, Placa CYX9392, Chassi 

935FCKFV88B545032, sob pena de multa. Alternativamente, requer 

determinação judicial para que o DETRAN/MS proceda à transferência 

desse veículo, bem como da pontuação e autuações de trânsito para o 

comprador, após a data da venda. Requer condenação em danos morais e 

materiais. Relata na petição inicial que vendeu o veículo acima indicado 

para Joaquim Marcos de Souza Martins, em 24.11.2017; sendo aquele 

licenciado no Estado do Mato Grosso do Sul; não comunicou a venda 

àquele Órgão de Trânsito porque o recibo da transferência está em poder 

do comprador. Esclarece que o comprador não efetuou a transferência da 

titularidade do bem perante o Órgão de Trânsito, resultando-lhe na 

notificação de 3 (três) autos de infração, cujo requerido adimpliu apenas 

uma das multas. Diz que a soma da pontuação dessas multas com aquela 

registrada no seu prontuário extrapolará o limite legal de 20 (vinte) pontos, 

sujeitando-lhe à suspensão do direito de dirigir. Assevera que é portador 

de doença grave (câncer), viaja mensalmente ao Estado de São Paulo 

para fazer tratamento, inclusive com cirurgia marcada para o mês de abril. 

Juntou trechos de diálogos de rede social, laudo médico com diagnóstico 

de neoplasia e fotografias no bojo da exordial da Autorização para 

Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Nesta fase de cognição 

sumária, não exauriente, não se verificam os requisitos próprios à 

concessão antecipada da tutela provisória de urgência, conforme se 

delineará abaixo. A parte autora busca acautelar-se de ter seu direito de 

dirigir suspenso, relegando a transferência da titularidade do bem aos 

pedidos de mérito. Porém, não se verifica, por ora, a probabilidade do 

direito invocado nos pedidos liminares, uma vez que a suspensão da CNH 

apontada consiste em expectativa. Não provou a existência do processo 

administrativo para imposição das multas, bem como sequer juntou as 

notificações destas. Estabelece o artigo 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro o seguinte: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que 

trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma 

regulamentada pelo Contran. Verifica-se do texto legal que o vendedor é 

solidariamente responsável pelas penalidades impostas até a data da 

comunicação da venda. Referida comunicação não se efetivou até a 

presente data, segundo se conclui dos autos. Contudo, a compra e venda 

do veículo em questão está plenamente demonstrada no feito, conforme 

demonstra a fotografia da Autorização para Transferência de Propriedade 

de Veículo assinada pelo comprador e o vendedor, com firma 

reconhecida, de modo que se revela plausível, para todos os efeitos, a 

data da efetiva citação do Detran como sendo aquela da comunicação da 

venda do automóvel CITROEN/C3, Ano 2008, Placa CYX9392, Chassi 

935FCKFV88B545032, para JOAQUIM MARCOS DE SOUZA MARTINS, 

conforme aplicação analógica do artigo 405 do Código Civil (“Contam-se os 

juros de mora desde a citação inicial”) e da Súmula 426 do STJ (“Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”), 

sendo sua eficácia dependente da inexistência de quaisquer gravames 

sobre o bem que impossibilitassem a venda (tais como, penhora, alienação 

fiduciária, arrendamento mercantil e outros). Nesse sentido, também foi o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, verbis: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

COMINATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. 

OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. ART. 123 DO CTB. Trata-se de recurso de 

apelação interposto contra a sentença de procedência de ação 

cominatória. Consoante a exordial, o demandado adquiriu um veículo da 

parte autora e, inobstante isso, não procedeu na transferência da 

propriedade do automóvel perante o DETRAN. Incumbe ao comprador a 

obrigação de efetuar a transferência da titularidade do automóvel perante 

o órgão competente, conforme determina o art. 123 do CTB. Ainda que o 

art. 134 do referido diploma legal preconize acerca da necessidade de 

comunicação da venda pelo vendedor ao DETRAN, tal providência tem o 

condão, tão somente, de elidir a responsabilidade pelas penalidades que 

eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a 

efetiva transferência da titularidade. Precedentes. Dispositivo sentencial 

complementado de ofício para acrescentar que, em se tratando de ação 

cominatória, a obrigação deve ser cumprida no prazo de trinta dias a 

contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária em favor da parte 

autora/apelada, de forma retroativa à data da citação. APELAÇÃO 

DESPROVIDA, COM COMPLENTAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DISPOSITIVO 

SENTENCIAL. (Apelação Cível Nº 70060795283, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva 

Tavares, Julgado em 06/04/2017). (sem destaque no original) No que 

tange ao pedido liminar de bloqueio administrativo, trata-se de expressão 

aberta, genérica, ininteligível ao juízo, posto que se infere do contexto dos 

autos que pretende obstar a circulação do veículo, cujo pleito também não 

se mostra viável, por ausência de respaldo legal, nesta quadra 

processual. Destarte, entendo necessária a triangularização da demanda, 

oportunizando-se defesa a todas as partes requeridas. Posto isso, 

ausentes os requisitos legais, indefiro as tutelas de urgência. Determino 

que o DETRAN/MS se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou registro 

de pontos na carteira do autor, após a citação (que servirá como 

comunicado da venda para JOAQUIM MARCOS DE SOUZA MARTINS), 

desde que originadas no automóvel CITROEN/C3, Ano 2008, Placa 

CYX9392, Chassi 935FCKFV88B545032. Deixo de designar audiência de 

conciliação, visto que, invariavelmente, a fazenda pública não demonstra 

interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte enunciado: 

“Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa.” (Aprovado XIII Encontro. Cuiabá). Cite(m)-se o(s) requerido(s) 

dos termos da ação, observando-se o regramento específico para a 

Fazenda Pública, que deverá ocorrer na pessoa do representante legal 

(artigo 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada (inclusive em relação 

ao particular, se possível), para, querendo, apresentar(em) contestação 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (art. 344 do CPC). Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas 

preliminares, a parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo ser intimada para tanto. Registro que todos os réu(s) deverá(ão) 

fornecer ao Juizado Especial da Fazenda Pública a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a com a 

contestação, bem como que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º 

da Lei 12.153, de 2009). Serve a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial, inclusive de comunicação ao DETRAN/MS da 

venda do veículo CITROEN/C3, Ano 2008, Placa CYX9392, Chassi 

935FCKFV88B545032, para JOAQUIM MARCOS DE SOUZA MARTINS, 

conforme dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 14 

de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001365-51.2018.8.11.0037 REQUERENTE: GESSICA DA SILVA 

ASSIS REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação 

de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais e antecipação de tutela de urgência. Cite-se e intime-se para 

a audiência de conciliação designada para o dia 10/07/2018, às 09h20min, 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. A reclamante pactuou contrato de prestação de 

serviços educacionais com a reclamada no primeiro semestre de 2012, 

sob o curso de Arquitetura, beneficiada por 70% pelo fundo de 

financiamento estudantil (FIES) e 30% da bolsa diretor, ambos deferidos 

no mesmo ano. Afirma que reprovou da matéria TCC( Trabalho de 

Conclusão de Curso), referente ao último semestre no final de ano de 

2016, posto que não conseguiu colar grau e também finalizar o contrato 

educacional. Alega que no início de ano de 2018, a reclamante procurou a 

instituição de ensino para rematricular na disciplina supracitada e foi 

surpreendida por um débito na importância de R$4.638,62(quatro mil, 

seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) com 

vencimento para o dia 16/02/2018. Contudo, houve a inclusão de seu 

nome nos órgãos de cadastro e restrição ao crédito. Relata que houve 

acordo e em seguida o adimplemento na data de 09/02/2018. Todavia, até 

o momento não teve sua matrícula deferida e muito menos a exclusão seu 

nome dos órgãos de cadastro e restrição ao crédito. Por fim, pretende a 

parte reclamante tutela de urgência para determinar que a reclamada 

exclusão imediata seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao crédito 

e proceda a rematrícula na disciplina supracitada. É o relato. Decido. 

Inicialmente, verifico que não foi juntado contrato de prestação de 

serviços educacionais, contrato do fundo de financiamento estudantil e 

também o contrato da bolsa diretor. Porém, o extrato financeiro da própria 

instituição deixa claro que todos os semestres foram adimplidos, através 

da informação “Bolsa 100%”. Noutro lado, verifico que a requerente 

solicitou possível dilatação semestral, dando continuidade para o primeiro 

e segundo semestre no ano de 2017, posto que também não consta 

controle de aditamento e o histórico escolar que comprove supostas 

matérias reprovadas sendo contratadas no mesmo período. Ressalta-se a 

existência débitos no extrato financeiro referente aos meses de outubro 

de 2017 à fevereiro de 2018, totalizando assim a importância de 

R$4.498,09(...) mais o valor de R$363,48(...), descrito como “Serviços de 

Ajuste de Mensalidade”, totalizando o valor de R$4.861,57(...). Analisando 

o extrato do Serasa, o débito equivale à R$985,46(...), com vencimento 

para o dia 10/10/2017 e incluso na data de 24/11/2017. Assim, foi 

adimplido o acordo no dia 09 de fevereiro de 2018 o valor de 

R$4.683,62(...) conforme evento de n°12138254, indicado na exordial 

como débitos do último semestre cursado pela aluna. Assim, o deferimento 

da tutela é medida que se impõe, visto que a negativação produz dano 

efetivo a imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas atividades 

profissionais e também os atos da vida civil no que tange à obtenção de 

qualquer crédito, sem falar que o semestre já iniciou e até agora a 

reclamante não conseguiu ingressar e realizar a atividades de praxe com 

a instituição de ensino. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade 

da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a 

posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que 

já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não 

cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator 

Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO parcialmente o 

pedido da tutela de urgência nos seguintes termos: a) Determino que 

exclua imediatamente o nome da parte reclamante Gessica da Silva Assis, 

portadora do CPF 040.815.611-25 e RG 2145105-2, sob o contrato de 

n°AG000000003735198, no valor de R$985,46(novecentos e oitenta e 

cinco reais e quarenta e seis centavos) cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, devendo ser 

requisitada a providência diretamente aos órgãos de restrição ao crédito 

respectivos. b) Determino que a reclamada proceda a rematrícula da 

autora na disciplina TCC do curso de Arquitetura, no prazo de 48(quarenta 

e oito) horas, sob pena de multa diária inicial que fixo em 

R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil reais). 

Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive 

para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição 

ao crédito. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera 

do Leste-MT, 14 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003895-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBAMAR DE SOUZA 14113198187 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003895-62.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE RIBAMAR DE SOUZA 

14113198187 Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. A revelia ocorre, no 

rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada deixa de 

apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, por força 

de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de instrução, nos 

termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. No caso em testilha, 

denota-se que a parte requerida, além de não comparecer a audiência de 

conciliação, conforme termo de audiência (id 10155668), não apresentou 

contestação no prazo legal, quedando-se inerte perante as alegações e 

documentos juntados pela parte requerente. Em virtude disso, DECRETO a 

REVELIA da parte requerida, nos termos dos artigos 344 do Novo CPC e 

20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito: In 

casu, ingressou a parte requerente com reclamação cível sustentando 

que é credor da requerida na quantia de R$889,86 (oitocentos e oitenta e 

nove reais e oitenta e seis centavos), representados por 05(cinco) 

boletos gerados pela venda de materiais na filial de Primavera do Leste - 

MT. Aduz a requerente que tentou por diversas vezes a cobrança 

administrativa dos valores, contudo a reclamada não realiza o pagamento 

dos boletos, não restando outra alternativa senão recorrer as vias 

judiciais. Analisando o presente processo, observa-se que a parte 

reclamante ajuizou demanda em face de Ribamar Construções Elétricas – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 

21.207.371/0001-19, com endereço na Rua F B, nº 114, Bairro: Primavera, 

na cidade de Água Boa – MT. Contudo, os documentos que instruem a 

inicial dizem respeito a Danilo Martins de Paula, empresário individual, 

devidamente inscrito no CNPJ nº 17.856.271/0001-46, com endereço na 

Rua Guapeva, nº282, Bairro: Buritis II, na cidade de Primavera do Leste. 

Todos os pedidos e comprovantes de entrega apresentados, bem como o 

relatório de contas a receber que instruem a inicial, dizem respeito a 

pessoa diversa da parte reclamada. Assim, por mais que a parte 

reclamante alegue na inicial ser credora da reclamada no valor de 

R$889,86 (oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), 

não existe nenhum documento nos autos que confirme a narrativa da 

autora. Cabe salientar que a revelia induz a presunção de veracidade dos 
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fatos alegados pela parte reclamante, conforme determina o artigo 344 do 

CPC. Contudo, essa presunção não é absoluta sendo dever da parte 

reclamante demonstrar provas mínimas constitutivas do seu direito, sob 

pena de não aplicação dos efeitos da revelia. Assim, o artigo 345 

determina que não serão aplicados os efeitos da revelia se “a petição 

inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere 

indispensável à prova do ato” ou “as alegações de fato formuladas pelo 

autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 

constante dos autos”. Diante do exposto, deixo de aplicar os efeitos da 

revelia, tendo em vista a ausência de provas mínimas do crédito que a 

reclamante alega possuir e rejeitos os pedidos contidos na petição inicial. 

Pelo exposto, decido pela improcedência da pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 14 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004486-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004486-24.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CARLOS VICTOR 

ALVES TRAMPUSCH REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Preliminar Da ilegitimidade passiva da requerida Sustenta a 

requerida GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA sua ilegitimidade passiva sob o argumento de 

que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 13, dispõe que o 

comerciante só pode ser responsável pelo fato do produto em caso de 

não identificação do fabricante. Alega que o fabricante foi devidamente 

identificado e portanto, a requerida não pode figurar no polo passivo da 

presente demanda. No entanto, quando se trata de vício do produto, o CDC 

preceitua que a responsabilidade dos fornecedores é solidária. Dessa 

forma, a regra aplicada ao caso em epígrafe é aquela disposta no artigo 

18 do Código de Defesa do Consumidor que diz que os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes 

diminuam o valor. Por fornecedor deve ser entendido além do fabricante, 

todo aquele que distribui ou comercializa produtos, conforme dispõe o 

artigo 3º do CDC. Assim, rejeito a preliminar da requerente. Da 

competência do juizado especial Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, 

para processar e julgar o feito. Esta ação de obrigação de fazer cumulada 

com indenização por danos materiais e morais, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de perícia, 

inclusive entendo que os elementos probatórios juntados nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Assim, rejeito a preliminar em 

epigrafe. Mérito A parte requerente ingressou com ação de obrigação de 

fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em 

desfavor das requeridas, alegando que adquiriu na loja GAZIN um ar 

condicionado Midea Springer 9.000 btu’s pelo valor de R$ 1.189,00 (hum 

mil, cento e oitenta e nove reais). Afirma a parte requerente que 04 

(quatro) meses após a compra, o produto começou a apresentar 

problemas que impossibilitavam o uso. Diz que entrou em contato com a 

requerida GAZIN e esta informou que somente realiza a venda do produto, 

que os problemas deveriam ser solucionados com a fabricante. A parte 

autora entrou em contato com a requerida CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, 

ocasião em esta informou que o produto estava fora da garantia e que 

para realizar manutenção o requerente deveria levar o produto a 

assistência técnica que fica localizada na cidade de Lucas do Rio Verde – 

MT. Não tendo outra escolha, a parte reclamante ingressou com demanda 

judicial requerendo a substituição do produto e a condenação solidária das 

reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais. Ao contestar 

a presente demanda, a requerida CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA afirmou 

que inexiste no processo qualquer prova do vício no produto; que a 

garantia já havia expirado; que não existe prova do dano moral sofrido 

pelo reclamante. Já a requerida GAZIN, afirmou que a parte reclamante 

nunca a procurou alegando defeito no produto ou solicitando assistência 

técnica. Sustenta também que a compra de produto com defeito gera 

apenas um mero aborrecimento. O que se vislumbra no presente processo 

é que uma requerida fica imputando a responsabilidade pelo vício do 

produto a outra, quando na verdade ambas respondem solidariamente pelo 

vício do produto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor. 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 reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. O ônus de provar a existência 

de vício/defeito no produto não pode ser imposto ao consumidor, conforme 

pretende a parte reclamada CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA. Cabe a ela 

como fabricante de produtos manter uma rede de assistência técnicas 

autorizadas para prestar serviços aos seus consumidores e também para 

diagnosticar eventuais falhas no processo de produção/fabricação. Não 

oferecendo a fabricante rede de assistência autorizada para verificar 

eventuais defeitos em produtos colocados no mercado de consumo, não 

pode o consumidor arcar com o ônus de provar a existência dos vícios. 

Nesse sentido, segue o seguinte julgado. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE TV. REVELIA DA 

REQUERIDA. DASACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA À 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

REALIZADA PELA AUTORA TRÊS DIAS APÓS A COMPRA. 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE NEGATIVA DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR TRATAR-SE DE PRODUTO DO MOSTRUÁRIO. 

SE HOUVE NEGATIVA DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, A AUSÊNCIA 

DE PROVA DO DEFEITO NÃO PODE SER IMPUTADA À AUTORA, 

HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO 

DO VALOR PAGO. RETIRADA DO PRODUTO DEFEITUOSO QUE INCUMBE 

À REQUERIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005576723, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 22/09/2015). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71005576723 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

22/09/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 25/09/2015) Ademais, o consumidor apresentou junto a 

inicial protocolos de atendimento no qual solicita assistência técnica 

autorizada para manutenção do produto, sendo que a reclamada 

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA, não impugnou os protocolos e nem mesmo 

trouxe documentos demonstrando a oferta de assistência técnica ao 

reclamante. Assim, resta evidenciado nos autos que o autor tentou 

encaminhar o produto para a assistência técnica, havendo a negativa de 

atendimento pela fabricante, em virtude de não haver assistência no 

domicílio do consumidor. Vale ressaltar que a ausência de assistência 

técnica no domicílio do consumidor não exime a responsabilidade da 

reclamada, que deveria fornecer meios para que o consumidor enviasse 

para a assistência técnica o produto viciado. Dessa forma, existe prova 

mínima no processo de que o produto estava com defeito e iria ser 

encaminhado a assistência técnica para conserto e não foi encaminhado 

por falha da reclamada. No tocante a garantia contratual, a reclamada 

condiciona a cobertura de 01(um) ano a instalação do aparelho de ar 

condicionado por empresa credenciada. Contudo, entendo que a cláusula 

do certificado de garantia é abusiva e visa restringir direito do consumidor, 

pois pode a reclamada de má-fé manter uma rede restrita de empresas 

credenciadas para que não seja responsabilizada por defeitos no produto 

que disponibiliza no mercado de consumo. Ademais, a jurisprudência tem 

entendido que a mera instalação do ar condicionado por empresa não 

conveniada não é suficiente para afastar a garantia contratual, devendo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 188 de 756



reclamada provar que o produto foi instalado de maneira incorreta, o que 

não ocorreu no caso em comento. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

VÍCIO DO PRODUTO. AR CONDICIONADO. INSTALAÇÃO DO APARELHO 

REALIZADA POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO PELA FABRICANTE NÃO 

GERA PERDA DA GARANTIA POR SI SÓ. DANO DECORRENTE DA MÁ 

INSTALAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR O DANO 

MATERIAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. Caso em que o autor relata 

que o produto adquirido apresentou defeitos logo depois da instalação, 

que foi realizada por terceiro de serviço não autorizado pelas requeridas. 

Requer a devolução do valor pago pelo produto e indenização por danos 

morais. Ré fabricante que apresenta manual de instruções do produto 

alegando a perda da garantia no produto manuseado por terceiro não 

autorizado, mas não comprova má instalação. RECURSO DO AUTOR 

IMPROVIDO. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS PARCIALMENTE. (Recurso 

Cível Nº 71004856886, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/08/2014) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004856886 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

29/08/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/09/2014) Assim, resta evidenciado que as reclamadas 

não ofereceram assistência técnica de forma satisfatória e 

consequentemente não respeitaram as disposições do artigo 18 do CDC, 

que determina prazo de 30 (trinta) dias para sanar vícios do produto. Não 

sendo sanado o vício, a requerente tem o direito de substituição do 

produto, de restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada ou o abatimento do preço, conforme determina o artigo 18, §1º, 

do CDC. O retardamento injustificado por parte das reclamadas em sanar o 

vício de qualidade excede os limites dos percalços cotidianos e, a toda 

evidência, geram ao consumidor irritação e indignação que comprometem 

sua paz e tranquilidade de espírito. O consumidor, ao adquirir um bem 

durável novo, tem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. 

Quando este apresenta vícios de qualidade, que não são sanados em 

tempo razoável, o consumidor vê frustradas as suas expectativas de 

utilização do bem. Na hipótese vertente, tal frustração alcança a extensão 

do dano moral, pois o produto viciado trata-se de bem de consumo que 

influi diretamente no dia a dia de quem dele se utiliza. Assim, privada a 

parte autora do direito à utilização do bem, por vício presente no ar 

condicionado recentemente adquirido, a demora injustificada no seu 

conserto configura atitude lesiva, capaz de causar dano moral. 

Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral experimentado pelas autoras, 

e o nexo de causalidade, resta caracterizado o dever de indenizar. No que 

se refere ao quantum indenizatório, o procedimento de sua fixação é 

norteado pelo critério da proporcionalidade, segundo o qual devem ser 

levadas em consideração as circunstâncias em que o fato danoso 

ocorreu, o grau de culpa do causador do dano e a realidade financeira 

dos litigantes. O valor a ser arbitrado por danos morais não deve também 

ser desmedido que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo, a 

ponto do agressor não perceber seu desacerto. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte reclamada não agiu com culpa grave, mas é de 

grande porte, do ponto de vista de suas possibilidades 

econômico-financeiras. A repercussão do fato danoso na esfera íntima da 

parte autora pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, decido pela parcial procedência os pedidos iniciais e 

condenar as requeridas, solidariamente, pagar à reclamante a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O 

valor referente à indenização por danos morais, por ter sido fixado em 

sentença, deve ser corrigido pelo INPC a partir desta data, e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Deixo de condenar 

as reclamadas a efetuarem a substituição do produto descrito na inicial 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, tendo em 

vista existirem provas nos autos de que a substituição já foi providenciada 

pela reclamada GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA. A reclamante deverá colocar o produto que 

foi substituído à disposição das reclamadas. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 14 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010091-60.2016.8.11.0037 Reclamante: MANOEL MARIA 

CAVALCANTE Reclamado: BV FINANCEIRA S/S CREDITO – 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se pedido de indenização obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais, proposta por Manoel Maria Cavalcante em 

face de BV Financeira S/A – Credito - Financiamento, diante de suposto 

manutenção indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

Fundamento e decido. A parte reclamante alega que teve seu nome 

mantido negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, 

mesmo após o cumprimento da obrigação. Em sua defesa, a reclamada 

alega perda do objeto uma vez que a obrigação já se encontra cumprida, a 

baixa do gravame foi devidamente realizado mesmo antes do protocolo da 

ação em epígrafe e que neste sentido pugna pela extinção do processo. 

Ocorre que, embora estas demais obrigações se encontram cumpridas, é 

notório que o nome do requerente permaneceu negativo até o deferimento 

da liminar, o que causa lesão ao requerente passível de indenização. 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 as reclamadas mantiveram negativado 

indevidamente o nome da parte reclamante protestado. Nesse sentido, 

nossos Tribunais vêm decidindo, verbis: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.149.998 - RS (2009/0139891-0) RELATORA : MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI EMENTA CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. 

OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. 

PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos serviços 

de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que 

uma vez recebido o pagamento da dívida, devem providenciar o 

cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a 

dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo 

credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento 

efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque, boleto 

bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor. 3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de 

cada caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que não 

se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em 

detrimento do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de 

adesão. 4. A inércia do credor em promover a atualização dos dados 

cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido. No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 
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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 manutenção indevida da 

negativação efetivada 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) (grifei) A 

manutenção do nome da parte reclamante em referidos cadastros de 

inadimplentes mostrou-se indevida, legitimando o reconhecimento do abalo 

de crédito, e, com isso, o dano moral. 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. 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$ 5.000,00 (cinco 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. Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para 

condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de 

indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC 

a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir 

do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Declaro inexistentes 

os débitos sub judice. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 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. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 14 

de março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga 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, 14 de março 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114522 Nr: 5004-07.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT, THIAGO 

SOUZA BORGES - OAB:MT 9.035

 Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar o 

acusado FERNANDO LUIZ DA CONCEIÇÃO, como incurso nas penas dos 

artigos 180, caput, e 304, caput, ambos do Código Penal.P.R.I.C.Transitada 

em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de 

execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 180936 Nr: 11033-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDISON PEREIRA DA ROSA, DIRCEU 

PEIXOTO, PEDRO JOÃO DA SILVA, SILVIO KANOMATA, JORACI LAZUTA, 

SILVIO JOSÉ PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Vitor Martins Cunha - 

OAB:OAB-MT 14.008, GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - 

OAB:11473-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413, 

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059/O, TALITA 

BORGES REIS - OAB:19942/MT, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:MT. 9331, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:09375575

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, Certifico que os recursos de apelação f. 687, interpostos por 

Dirceu Peixoto, Joraci Lazuta, Silvio José Peixoto, Silvio Kanomata, Pedro 

João da Silva e Cledison Pereira Rosa - são tempestivos, visando 

preservar o princípio constitucional da eficiência intimo o advogado dos 

acusado Silvio Kanomata, para apresentar razões de apelação, tudo nos 

termos do artigo 600, do Código de Processo Penal; ressaltando que o 

patrono do acusado Pedro João da Silva já arrazoou o recurso, e os 

acusados: Silvio José Peixoto, Dirceu Peixoto, Joraci Lazuta e Cleidison 

Pereira da Rosa, desejam arrazoar na instância superior, nos termos do 

artigo 600, § 4° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 13 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186759 Nr: 2352-41.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDRELINO LELIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDRELINO LELIS DOS SANTOS, Cpf: 

05487734160, Rg: 2593124-5, Filiação: Marilza Lelis de Oliveira e 

Sebastião Costa dos Santos, data de nascimento: 25/06/1993, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 

66-99679187. 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 denuncia Wandrelino Lelis dos Santos como incurso nos art. 21, 

do Decreto Lei n. 3.688/41, e 129, § 9º, c/c o art. 61, inciso II, alínea "f", na 

forma do art. 69, todos do Código Penal, com observância da Lei Federal 

n. 11.340/06, devendo ser ele citado processado e, ao final liquidada a 

prova e apurados os crimes.

Despacho: Código 1867591. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Wandrelino Lelis dos Santos, por edital, com 
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prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.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, 13 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182806 Nr: 332-77.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCREDE SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDCREDE SILVA RIBEIRO, Filiação: Maria 

Batista da Silva e Benedito Marcelo Ribeiro, data de nascimento: 

25/12/1994, brasileiro(a), natural de Santa Terezinha-MT, solteiro(a), 

manutenção na neo via engenharia, Telefone (66) 997114788. 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 denuncia Escrede Silva Ribeiro como incurso no art. 129, § 9º, c/c 

art. 61, inciso II, alíneas "a" (motivo fútil) e "f", ambos do Código Penal, com 

obervância da Lei Federal n. 11.340/2006, devendo ser ele citado, 

processado e, ao final liquidada a prova e apurados os crimes

Despacho: Código 182806 Vistos em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 56 .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, 13 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.: 116928 Nr: 7593-69.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES GONÇALVES, 

PETERSON MONTEIRO EVANGELISTA DA SILVA, TIAGO ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Cristóvão de 

Assis - OAB:OAB-MT 16.738, Washington Siqueira Barbosa - 

OAB:OAB-TO 3.209

 Autos código 116928

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 28/06/2018 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.: 203735 Nr: 1165-61.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRO MOISES NOETZOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Código 203735

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 13:50 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, 08 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203827 Nr: 1213-20.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR PAULO GAUDENCIO DA SILVA, MAJORI 

PESSOA CORTEZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar da Cruz e Souza - 

OAB:OAB-MT 3543-B

 Código 203827

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 16:00 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, 06 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124051 Nr: 6617-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCLEI RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDCLEI RAMOS DA SILVA, Cpf: 

03984553170, Rg: 21688559, Filiação: Aldira Xavier Ramos e Valerio 

Pereira da Silva, data de nascimento: 13/07/1990, brasileiro(a), natural de 

Pocone-MT, convivente, instalador de antenas, Telefone 9966-8847. 

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 inicial para 

condenar o acusado EDCLEI RAMOS DA SILVA, nas sanções do artigo 

art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. O 
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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, por 

inexistirem 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.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, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia de execução 

penal 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, 13 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180795 Nr: 10976-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO VINICIUS DA SILVA SALOME, KAIO 

FELIPE DIAS ALMEIDA, RAI VICTOR AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HUGO VINICIUS DA SILVA SALOME, Rg: 

2558634-3, Filiação: Susana da Silva Canette e Marcelo Gonçalo Salome, 

data de nascimento: 11/06/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), auxiliar de pedreiro, autônomo, atualmente em local incerto e 

não sabido KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA, Cpf: 03306424137, Rg: 

17783992, Filiação: Dalzirene Dias Almeida e Josimar da Silva Almeida, 

data de nascimento: 23/04/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), eletricista e atualmente em local incerto e não sabido RAI 

VICTOR AMORIM, Cpf: 04828112189, Rg: 2200436-0, Filiação: Silvia Carla 

Abonan de Amorim, data de nascimento: 15/09/1994, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais/vaqueiro. 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 Kaio Felipe Dias Almeida, Rai Victor Amorim 

e outros, como incurso nas penas do Art. 155, § 4º, incisos I e IV, do 

Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação 

Penal, citando os denunciados, para se ver processados, sob pena de 

revelia e suspensão do Processo e prazo prescricional.

Despacho: Código 1807951. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Citem-se os acusados, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos para analise do pedido de prisão preventiva.Intimem-se e se 

cumpra.

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, 13 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.: 203809 Nr: 1202-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA MAZZARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISLAN MIGUEL TIBURCIO - 

OAB:29.339

 Código 203729

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 14:00 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, 06 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166601 Nr: 3491-62.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SALINAS KANIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON SALINAS KANIESKI, Cpf: 

02261579110, Rg: 12.755.059-0, Filiação: Marines dos Santos Salinas e 

André Roberto Kanieski, data de nascimento: 23/10/1990, brasileiro(a), 

natural de Nova Andradina-MS, solteiro(a), mecânico agrícola, Telefone 

6699514910. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Anderson Salinas Kanieski, 

incorreu na sanção do Ar.42, III, do Decreto Lei 3.688/41 pelo que oferece 

o Ministério Público, por sua agente signatária, a presente denúncia, 

requerendo seja o mesmo citado e cientificado da audiência de instrução e 

julgamento, recebida, empós, a denúncia.

Despacho: Código 166601Vistos.1.Tendo em vista que os autos aportaram 

do Juizado Especial, não verificados os casos de rejeição liminar previsto 

no art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ANDERSON 

SALINAS KANIESKI, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.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 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 133907 Nr: 5932-84.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Autos código 133907

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 08/05/2018 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, 27 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 145241 Nr: 2187-62.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA, 

SAMUEL HENRIQUE DA SILVA, CARLOS EDUARDO HEMPE COLVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, MARCELO ALVES 

CAMPOS - OAB:MT 14762

 Autos código 145241

1. Indefiro o pedido de oitiva da testemunha Marcos Alves Siqueira 

formulado pelo acusado retro vez que extemporâneo.

2. Assim, aguarde-se a realização da Sessão de Julgamento aprazada 

para o dia 20.03.2018 às 09:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 160513 Nr: 621-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANE RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 14 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127403 Nr: 378-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE RODRIGUES DAMACENO, Cpf: 

285.648.218-00, Rg: 2337545-0, Filiação: Clementina Rodrigues Damaceno 

e Abilio Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 05/06/1952, 

brasileiro(a), casado(a), serviços gerais, cozinheiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

punitiva estatal consubstanciada na denúncia de fls. 4/6 para condenar 

JOSÉ RODRIGUES DAMACENO como incurso nas penas do delito previsto 

no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.Passo a dosimetria da pena.A 

contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenção Penais possui 

pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não há motivos para exasperação da pena base, razão 

pela qual fixo a pena base 15 dias de prisão simples, pena esta que torno 

definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de 

modificá-la.Nos termos do que dispõe o artigo 5º, I e 6º, do Decreto Lei 

3.688/41, aplico o regime aberto para início do cumprimento da pena. Deixo 

de substituir a pena supra 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 

pertinentes e a guia de execução penal, 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, 14 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168389 Nr: 4412-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO DA SILVA JUNIOR, Cpf: 

04408729108, Rg: 1137609, Filiação: Vandelice Ribeiro dos Santos, data 

de nascimento: 10/12/1997, brasileiro(a), natural de Formoso do 

Araguaia-TO, solteiro(a), mecânico, Telefone 66-99669755. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Adão da Silva Júnior, 

incorreu na sanção do art. 311, da Lei n. 9.503/97 c/c p art. 330, do 

Código Penal pelo que oferece o Ministério Público Estadual de Mato 

Grosso, por sua agente signatária, a presente denúncia.

Despacho: Código 168389Vistos em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 35.2. 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 
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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, 14 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173575 Nr: 7135-13.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLIVER CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KLIVER CELESTINO DOS SANTOS, Cpf: 

06159326147, Rg: 2483754-7, Filiação: Jose Carlos dos Santos e Eliane 

Celestina Barbosa, data de nascimento: 16/02/1998, brasileiro(a), natural 

de Portelândia-GO, solteiro(a), exercito, Telefone 66-96770542. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denuncado Kliver Celestino dos Santos 

incorreu na sanção do art. 311, da Lei 9.503/97 pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado e cientificado da 

audiência de instrução e julgamento, recebida, empós, a denúncia ouvidas 

as testemunhas de acusação.

Despacho: ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTEVARA CRIMINALCódigo 173575Vistos.1.Não 

verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do CPP, 

recebo a denúncia em desfavor de KLIVER CELESTINO DOS SANTOS 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.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 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, .ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de 

Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 14 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168523 Nr: 4497-07.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SANTOS DE MORAES, VALDEIR 

FIRMINO DE OLIVEIRA

 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): VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA, Cpf: 

946.159.851-34, Rg: 18903860, Filiação: Cicera Firmino Silva e Waldecy 

Firmino de Oliveira, data de nascimento: 12/04/1981, brasileiro(a), natural 

de Mirassol D'oeste-MT, casado(a), técnico em informática, Telefone (66) 

96622302. 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 os 

réus VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA devidamente qualificado nos autos, 

às penas do art. 157, caput, do Código Penal.Passo a dosimetria da 

pena.A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de 

reclusão de quatro a dez 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 pena-base em 4 anos de reclusão.Deixo de atenuar 

a pena em razão da confissão vez que fixada no mínimo legal.Assim, 

perfaz-se o total de 4 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva 

diante de outros motivos capazes de modificá-la.Fixo o regime aberto para 

início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c do Código 

Penal.Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.Deixo 

de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.Expeça-se alvará de soltura.P. 

R. I. C.Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

comuniquem-se o INI e o TRE, expeçam-se guias de execução definitiva e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 2 

de fevereiro 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, 14 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.: 62343 Nr: 2071-66.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO FELIX DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 Autos código 62343

Defiro o pedido retro.

Assim, redesigno a Sessão de Julgamento para o dia 21.09.2018, às 12:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 54204 Nr: 1769-71.2008.811.0037

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMERSON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 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- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 
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Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 14 de março de 2017.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANEA EUCLIDES (EXECUTADO)

 

1000778-54.2017.8.11.0040 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 complementar da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado no Distrito de Primavera, 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, 14 de março de 2018. 

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. F. (AUTOR)

I. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

 

Autos nº 1000985-19.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que os autores formularam pedido de justiça gratuita. 

Entretanto, deixaram de encartar aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência. Não obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 

1060/50, ao dizer que “A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, entendo 

que o mesmo não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita. Sobre o 

assunto, oportuno a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery, verbis: “A declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 

2010). Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial em consonância com o acima exposto, 

nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, bem como proceder 

ao recolhimento da taxa e custas judiciais, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 13 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001011-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIO GOBBI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (EXECUTADO)

 

Autos n° 1001011-17.2018.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, 

a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, 

conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Após, CITEM-SE os executados 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito (art. 

829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIMEM-SE o cônjuge dos 

executados, se casados forem, ou terceiro garantidor, bem como 

providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, 

todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, 

façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 13 de 

Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001011-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIO GOBBI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (EXECUTADO)

 

1001011-17.2018.8.11.0040 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, 14 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001337-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS VIGOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Volpato Imobiliária LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001337-11.2017.8.11.0040 Vistos etc. INDEFIRO o pleito de 

remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, eis 

que tal incumbência cabe à exequente, sendo que para tanto concedo 
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prazo de 15 (quinze) dias. No mais, em se tratando de cumprimento de 

sentença, deve a mesma observar o rito do art. 523 e ss., do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

13 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000432-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAUANA PASINI ALEGRETI (REQUERENTE)

MAURICIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE LUIZA PASINI (INVENTARIADO)

 

Processo nº: 1000432-06.2017.8.11.0040 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 o autor, a fim de que dê prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do 

NCPC. Sorriso/MT, 14 de março de 2018. MARCILEIA CAPITANIO MULLER 

DE SOUZA

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003516-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº: 1003516-49.2016.8.11.0040 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 REQUERIDA para efetuar o 

pagamento das custas processuais finais na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), que no total perfazem o valor de R$ 506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), sendo que deste 

valor o montante de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e setenta 

e cinco centavos) é referente à custas e o montante de R$ 129,94 (cento 

e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) é referente à taxa 

judiciária, através de Guia(s) a ser(em) emitida(s) no site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaca

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas com valores acima de R$ 1.000,00), e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.. 

Sorriso/MT, 14 de março de 2018. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE 

SOUZA Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006241-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIODATO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006241-74.2017.8.11.0040 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 o autor, a fim de que dê prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do 

NCPC. Sorriso/MT, 14 de março de 2018. MARCILEIA CAPITANIO MULLER 

DE SOUZA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000205-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARQUES GRANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000205-16.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por GABRIEL 

MARQUES GRANDO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos. Através do 

petitório de id. 11132309, a demandada informou o depósito do valor 

correspondente a condenação, cujo comprovante se visualiza em id. 

11132319. O autor manifestou concordância com os valores depositados, 

pugnando pela expedição de alvará de levantamento (id. 11379001). 

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 levantamento da quantia depositada junto a Conta Única em 

favor da exequente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 14 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001736-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERENTE)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERENTE)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (REQUERENTE)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (REQUERENTE)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

RUBENS PIERONI CAMBRAIA OAB - SP257146 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - 038.548.109-89 (PROCURADOR)

 

Autos nº 1001736.40.2017.8.11.0040 Vistos etc. Conforme requerimento 

pela própria credora, intimem-se as Recuperandas para querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre os documentos novos 

juntados com a petição inserida sob o Id. 10751565. Após, colha-se o 

novo parecer do MPE e tornem os autos conclusos. Anoto a 

dispensabilidade de abertura de vista ao Administrador Judicial, eis que já 

consta dos autos manifestação do mesmo após a juntada dos documentos 

novos. Às providências. Sorriso/MT, 13 de Março de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17032 Nr: 1210-81.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 
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Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO JANDT, PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, 

ANIR JOSE TAPARELLO, SADI VALENTIN ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Cristina Walker - 

OAB:4.399, ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO - OAB: DF 1739-A, 

DIDERON RODRIGUES DA SILVA - OAB:3659 MT, GILBERTO JUTHS 

RISSATO - OAB:5147-B/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6037/MT, SERVIO TÚLIO 

DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

AUTORA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170216 Nr: 3505-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de 

Maio de 2018, às 13:30 horas, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.Intimem-se. 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.: 146583 Nr: 2270-35.2016.811.0040

 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: ANSELMO ENRIQUE FERRER HERNANDEZ, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463, 

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. 30/34, 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.: 173718 Nr: 5506-58.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGADS, PAADS, AFAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GUARILHA - 

OAB:44.693/PR

 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. 28/29 sendo que o valor de R$ 376,85 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.: 104617 Nr: 7687-71.2013.811.0040

 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: ODAIR JOSE FRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-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$ 506,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 247, 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.: 82439 Nr: 1332-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECANICA NEW FORD LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. MULLER DA SILVA & CIA LTDA - EPP ou 

TAVARES & MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 
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efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 519,16, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.154 sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 142,31 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.: 106698 Nr: 9733-33.2013.811.0040

 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: APARECIDA ZENAIDE FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente demanda ajuizada por APARECIDA ZENAIDE 

FERREIRA DO NASCIMENTO em desfavor de EDSON ÂNGELLO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do art. 487, I 

do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, contudo, 

SUSPENSA a exigibilidade em razão de que a autora é beneficiária da 

AJG.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Prov. n. 

42/2008/CGJ/MT.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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144114 Nr: 869-98.2016.811.0040

 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: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 É o breve relato. Decido.Considerando que a petição inicial indica o 

endereço do requerido neste Município, informante esta certamente 

baseada no contrato encartado à fl. 29 e ss dos autos, bem como que a 

certidão do Sr Oficial de Justiça afirma que houve mudança de endereço 

do Município de Sorriso para o de Lucas do Rio Verde, ante o que 

prescreve o art. 43 do CPC, deixo de acolher a preliminar de 

incompetência deste Juízo arguida pelo réu em sede de contestação.No 

mais, estando presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado.Em cumprimento ao disposto no 

art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os 

seguintes pontos controvertidos: requerente figura no contrato na 

qualidade de interveniente e devedor solidário, ou ainda, de vendedor; 

subrogação do crédito, sem prejuízo de outros que, inclusive, podem ser 

sugeridos pelos litigantes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda 

que, os meios de prova admitidos em questão serão o documental e 

testemunhal.Nos termos do art. 357, III do NCPC, anoto que o ônus da 

prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.Desde já, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de Maio de 2018, às 

16:30 horas, ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, 

serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 

455, todos do NCPC.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 12 de Março 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145113 Nr: 1483-06.2016.811.0040

 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: DOUGLAS BARBOSA LUIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 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.32/33, 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.: 103447 Nr: 6457-91.2013.811.0040

 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: JOSSIÊ GABRIEL DE FREITAS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR 

- OAB:1602, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/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$ 83,90, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.34/35, sendo que o valor 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):

 Cod. Proc.: 171317 Nr: 4171-04.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENUINO BEZERRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA NASCIMENTO MELO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO 7399

 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$ 83,90, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 40/414 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.: 113013 Nr: 5226-92.2014.811.0040

 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: WEVERTON OLIVEIRA DE SOUZA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, 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.67/69, sendo que o valor refere-se as custas 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.: 90901 Nr: 2702-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO INOCÊNCIO ROSA, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, AIRTON CELLA, SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEGLLIM SERVIÇOS E COM. DE EMBALAGENS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AFFONSO SERRA LIMA - 

OAB:OAB/SP 171.940

 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$ 1.041,21, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 290, sendo que o valor de R$ 520,61 refere-se as 

custas e o valor de R$ 520,61 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.: 144960 Nr: 1395-65.2016.811.0040

 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: FERNANDO MASSOTTI, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR 

- OAB:1602, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, 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.43/44 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.: 108591 Nr: 1078-38.2014.811.0040

 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: RISOMAR DE SOUZA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, 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. 35/37, 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 
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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.: 113009 Nr: 4766-08.2014.811.0040

 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: RONILSON DESIDÉRIO PERES, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, 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. 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133638 Nr: 7253-14.2015.811.0040

 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: EDVALDO DIONILIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B

 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$ 83,90, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 28/29 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.: 108583 Nr: 1072-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRISTO BATISTA DA SILVA NETO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, 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. 75/77 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.: 113011 Nr: 5225-10.2014.811.0040

 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: DIEIME OLIVEIRA E SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, 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. 69/71 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121519 Nr: 273-51.2015.811.0040

 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: ELIAS DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370/SP, NELSON DA COSTA 
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ARAÚJO - OAB:3512, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:17.574/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, 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 

184/186, sendo a condenação das custas ser pagas pro rata, sendo o 

valor de 253,40, para cada parte, o valor de R$ 188,43 refere-se as 

custas e o valor de R$ 64,97 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.: 108588 Nr: 1077-53.2014.811.0040

 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: VALDERI DE SOUSA MEDRADO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, Samuel Franco Dalia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, 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. 57/59, 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96490 Nr: 8452-76.2012.811.0040

 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: RAIMUNDO JUVENCIO DA SILVA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, 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.31/32, 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125754 Nr: 2862-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAVERN BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Autos nº 2862.16.2015.811.0040 (Cod. 125754)

 Vistos etc.

 Não tendo o MPE apresentado oposição ao pedido de redesignação da 

audiência, previamente ao exame do pleito de fl. 1, redesigno a audiência 

de tentativa de conciliação perante o CEJUSC para o dia 28 de Maio de 

2018, às 08:00 horas.

 Intime-se. Cientifique-se a i. Promotora de Justiça pessoalmente e com 

antecedência necessária.

 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.: 136371 Nr: 8676-09.2015.811.0040

 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: EDNILSO VICENTE DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, AGENOR MAMEDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:45291, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - 

OAB:8406, LUÍS FERNANDO SUART PINTO - OAB:17834, REYNALDO 

HÉLIO DA COSTA NETO - OAB:43435

 É o breve relato. Decido.Face a inexistência de preliminares a serem 

enfrentadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado.Em cumprimento ao disposto no 

art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os 

requisitos da responsabilidade, isto é, uma ação ou omissão, culposa ou 

dolosa, praticada pela parte requerida; resultado danoso e nexo de 

causalidade entre a ação/omissão e o resultado danoso, sem prejuízo de 

outros que, inclusive, podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 

(quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental, pericial e testemunhal.Nos termos do art. 

357, III do NCPC, o ônus da prova observará o disposto no art. 373 também 

do NCPC.Assim, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

possuem interesse na realização de prova pericial.Sem prejuízo do acima 

determinado, desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 23 de Maio de 2018, às 15:30 horas, ocasião em que, além do 

depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. 

Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.Intimem-se. 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.: 138552 Nr: 9928-47.2015.811.0040
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 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860

 Nessa esteira, não havendo vício a ser sanado em relação à sentença 

proferida, recebo, todavia, deixo de acolher os embargos de declaração 

apresentados, eis que ausente o vício apontado.Cumpra-se o já 

determinado na sentença proferida.Às providências.Sorriso/MT, 13 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.: 82240 Nr: 1116-55.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO POTÊNCIA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 É o breve relato. Decido.Com efeito, é sabido que o cumprimento de 

sentença deve ser processado na forma do art. 523 e ss do CPC. 

Relativamente à impugnação, diz o art. 525 o seguinte: “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: ...V - excesso de execução 

ou cumulação indevida de execuções;...”No caso em exame, o prazo para 

apresentação de impugnação decorreu em 31/07/2017, consoante 

certificado à fl. 495. Todavia, somente em 26/01/2018 o executado 

peticionou nos autos, requerendo seja o feito chamado à ordem para 

declarar o excesso de execução.Vê-se portanto que, embora o 

executado tenha deixado de nominar sua peça processual como 

impugnação, ante a tese por ele apresentada – excesso de execução -, 

resta flagrante que se trata do instituto processual previsto no art. 525 do 

CPC, sendo portanto, intempestivo.Nessa esteira, reconheço a 

intempestividade da impugnação apresentada às fls. 469 e ss e, via de 

consequência determino o cumprimento das determinações contidas às 

fls. 468/468verso, após a qual será examinado o requerimento de baixa da 

penhora dos veículos.Por fim, deixo de aplicar ao devedor a multa 

requerida, eis que a despeito de intempestiva sua manifestação, não se 

vislumbra de forma inequívoca a alegada má-fé.Intimem-se. 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.: 138366 Nr: 9820-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de VAGNER MARTINS DE OLIVEIRA, com 

fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo 

Civil.CUSTAS, se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na 

forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 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.: 176267 Nr: 6829-98.2017.811.0040

 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: MIKAELLY DA COSTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, Saulo Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência acima, devendo 

comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, INTIME-SE o autor e 

a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, também no prazo de 

15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando o montante já incluso 

no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as baixas e anotações de 

praxe. Caso contrário, concluso os autos para decisão.Às 

providências.Sorriso/MT, 13 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.: 34966 Nr: 4099-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Autos nº 4099-03.2006.811.0040 – Código Apolo: 34966.

 Vistos etc.

 Intime-se a pessoa jurídica para as devidas providências, nos termos do 

art. 799, VII, c/c 876, § 7°, ambos do NCPC, devendo, ainda, apresentar 

balancetes, conforme previsto no art. 861, I, do NCPC, tudo no prazo de 3 

meses.

Transcorrido o prazo, não havendo interesse da referida empresa nas 

hipóteses elencados no art. 861, II, III e § 1°, ambos do NCPC, muito menos 

requerida a nomeação de administrador judicial, para a hipótese do art. 

861, § 3°, conclusos para a determinação do leilão judicial das quotas, na 

forma do art. 861, § 5°, do NCPC.

Em sendo o caso de leilão judicial, poderá a sociedade, no mesmo prazo 

supra elencado, apresentar valor que entende devido pelas quotas de 

acordo com os balancetes, dispensando, assim, a avaliação das mesmas, 

desde que concorde o exequente que, para tanto, deverá ser intimado.

 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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101742 Nr: 4638-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aliás, acerca da necessidade de notificação do devedor, seguem os 

arrestos:"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Versando a lide justamente sobre a inexistência 

da dívida e a inscrição negativa, tem-se como latente a legitimidade 

passiva do cessionário. Precedente da Corte. NOS TERMOS DO ART. 290, 
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DO CÓDIGO CIVIL, PARA QUE A CESSÃO DE CRÉDITO TENHA EFICÁCIA 

PERANTE O DEVEDOR, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL A EXPRESSA 

NOTIFICAÇÃO DESTE. Na hipótese, não restou demonstrada a referida 

notificação, devendo ser declarada a inexistência da dívida e vedada a 

inscrição. Manutenção da sentença que se impõe. AFASTARAM A 

PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME." 

(Apelação Cível Nº 70049936578, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 26/09/2012) 

(grifei)."APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFICÁCIA. NOS TERMOS DO ART. 290, DO 

CÓDIGO CIVIL, PARA QUE A CESSÃO DE CRÉDITO TENHA EFICÁCIA 

PERANTE O DEVEDOR, IMPRESCINDÍVEL A EXPRESSA NOTIFICAÇÃO 

DESTE. No caso, a cessionária não comprovou a notificação da cessão, 

portanto, não tem validade e eficácia em relação ao devedor. 

Inexigibilidade do débito em relação à cessionária, enquanto não for 

procedida a notificação da cessão de crédito. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. CABIMENTO. Sendo fixada verba honorária em quantia 

insuficiente a remunerar o advogado, possível a majoração do quantum. 

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO." 

(Apelação Cível Nº 70057345498, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunalde 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/11/2013) 

(grifei).Assim, previamente a análise do pedido de substituição do polo 

ativo, INTIME-SE o exequente a cumprir com as determinações 

acima.Após, CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.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.: 136047 Nr: 8504-67.2015.811.0040

 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: MGG

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 8504-67.2015.8.11.0040. Código: 136047

Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que os herdeiros indicados nas primeiras 

declarações ainda não foram citados, razão pela qual determino sua 

citação no prazo legal.

Sem prejuízo, INTIME-SE a inventariante para que proceda a quitação da 

pendência indicada às fls. 55-57.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 14.

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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106763 Nr: 9792-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, DEVAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida às fls. 88 à 94, com a finalidade de CITAÇÃO, devendo ser 

comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da deprecata 

via malote digital.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133613 Nr: 7228-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAGI COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU BOEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 7228-98.2015.811.0040

AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): ITAGI COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

EXECUTADO(A,S): IRINEU BOEIRA RIBEIRO, CPF Nº 588.413.429-00, RG 

4008113, BRASILEIRO, CASADO, MOTORISTA.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/08/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 16.770,05

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, 

contados da efetiva citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, 

ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) 

bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido 

deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, 

tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da Execução, de 

acordo com a gradação legal, onde quer que se encontrem, ainda que sob 

a posse, detenção ou guarda de terceiros.

 RESUMO DA INICIAL: A presente ação de execução por quantia certa 

contra devedor solvente foi ajuizada em cumprimento ao disposto no art. 

806 do CPC, funcionando como ação principal de Ação Cautelar de Busca 

e Apreensão de veículo em caráter liminar. Ocorre que as partes firmaram 

em 20/12/2013, Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Forma de 

Pagamento e outras avenças com reserva de domínio, referente ao 

veículo VW POLO 1.6 GASOLINA, 2004/2005, PRATA, PLACA

 AMH-7468, RENAVAM 842742492 E CHASSI 9BWHB09N55P011852, por 

parte do executado, que através da confissão de dívida em tela ficou 

como fiel depositário do veículo supramencionado até a integral quitação 

do valor pactuado em R$ 28.840,00, tendo sua posse direta e precária. 

Por sua vez, a Exequente, na qualidade de credora, permaneceu com a 

posse indireta do veículo, sobre o qual possui reserva de domínio por 

força da cláusula contratual 6ª, que prevê a busca e apreensão do bem 

em caso de inadimplemento ou mora de uma parcela. Ocorre, que como o 

Executado não possuía plenas condições de efetuar o pagamento total do 

veículo na forma à vista, foi elaborado o presente instrumento de 

confissão de dívida, reconhecida e expressamente confessada pelo 

mesmo, com a presença de 2 testemunhas. Os pagamentos foram 

estipulados em 26 parcelas, sendo a 1ª no ato da compra, no valor de R$ 

2.000,00; a 2ª no montante de R$ 8.000,00 no dia 23/12/2013; a 3ª de R$ 

900,00 em 10/02/2014; e as demais no valor de R$ 780,00 com vencimento 

todo dia 10 de cada mês, iniciando-se em 10/02/2014 e findando em 

10/01/2016 mediante o pagamento da 26ª parcela, ocasião em que a 

Requerente se obrigou a liberar o veículo ao devedor, conforme o final da 

Cláusula 6ª do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Forma de 

Pagamento e outras avenças com reserva de domínio. Outrossim, foi 

emitida nota promissória pelo Requerido para assegurar a dívida a partir da 

3ª parcela até a 26ª parcela, totalizando R$ 18.840,00. Contudo, o último 

pagamento efetuado pelo Executado se deu em 10/01/2015, apesar das 

reiteradas tentativas de recebimento do crédito pela exequente. Neste 

sentido, por força da Cláusula 3ª, item 3.3 do Instrumento Particular em 

comento, a Exequente pôde “...independentemente de qualquer aviso ou 

notificação judicial ou extrajudicial, considerar antecipadamente vencido, 

de pleno direito o instrumento em tela, exigindo o imediato pagamento do 

valor total de dívida, inclusive por ação executiva de título extrajudicial...” 

Tendo em vista a ocorrência da hipótese prevista no art. 1.425 CC, ou 

seja, o inadimplemento. Por conseguinte, desde 11/02/2015 são devidas 

as parcelas 15ª a 26ª no valor de R$ 780,00 cada, algumas delas em 

razão do vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento do 

Executado, o que totaliza R$ 9.360,00. Cumpre destacar que conforme a 

Cláusula 4ª do Instrumento Particular, ao descumprir qualquer das 

obrigações do instrumento, especialmente a falta de pagamento, o 

Executado acarretou a incidência de cláusula penal de 20% sobre o valor 

da dívida confessada, ou seja, R$ 5.768,00. Por sua vez, conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 203 de 756



Cláusula 5ª o dever de arcar com as despesas processuais que 

consubstanciaram-se em R$ 665,25 referentes à distribuição de Ação 

Cautelar de Busca e Apreensão de Veículo em Caráter Liminar sob código 

nº 129313 e R$ 540,18 relativas à distribuição da presente Ação de 

Execução Por Quantia Certa contra devedor solvente, totalizando R$ 

1.205,43. Sendo assim, o Executado é devedor do montante total de R$ 

16.770,05, conforme planilha de cálculos anexa, já aplicada a correção 

monetária no valor da cláusula penal e do débito vencido antecipadamente, 

desde um dia de inadimplência e consequente vencimento antecipado do 

débito e incidência da referida cláusula penal.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 14 de março de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138163 Nr: 9723-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte (?) DR.

(ª)LUCIANO SILLES DIAS, para, no prazo de 03 (três) dias, devolver os 

autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, 

além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos 

termos do art. 234, §2º do NCPC.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001095-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CLEMENTE JUVENAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICIERI FRANCIO (EMBARGADO)

ADELAIDE RIGO FRANCIO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001095-18.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: MILTON CLEMENTE JUVENAL EMBARGADO: RICIERI 

FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO Vistos, e etc. Em consonância com o 

artigo 2º, § 1º da Portaria 162/2016-PRES/TJMT que implantou o PJE as 

Varas da Comarca de Sorriso/MT, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 30 dias, promova a materialização da ação e protocolo junto ao 

Cartório Distribuidor para que o presente seja distribuído e autuado no 

Sistema Apolo. Preclusa a decisão, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001086-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001086-56.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: EDSON GUSTAVO STARLICK EMBARGADO: 

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA Vistos, e etc. Pretende a parte 

autora a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não 

possui condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem 

prejuízo próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o pedido de 

assistência judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria 

petição e, havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do 

requerente, nada impede de ordenar a comprovação do estado de 

pobreza, com a finalidade de avaliar as condições para o deferimento ou 

não do benefício, já que implica simples presunção iuris tantum, suscetível 

de ser elidida mediante prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do 

artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil ao prever que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa 

natural”, nada impede que seja determinado à parte a comprovação de 

suas alegações. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 

presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade 

judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por 

efetuar o pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004945-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1004945-17.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: GIOVANA GOSSLER Vistos etc. Trata-se de ação de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, ajuizado por 

GIOVANA GOSSLER, menor impúbere, devidamente representado por 

seus genitores, Deysiane Ribeiro Gossler e Ezequiel Carlos Gossler. 

Pugna na inicial pela retificação do registro civil de nascimento para 

inclusão do patronímico materno, qual seja “Ribeiro”, em seu nome, 

fazendo constar GIOVANA RIBEIRO GOSSLER. A inicial veio instruída dos 

documentos de Id. 10013233 e seguintes. Recebida a inicial no Id. 

10441561, momento em que foi determinada vista dos autos ao Ministério 

Público Estadual. O Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido 

Id. 10694465. Vieram os autos conclusos. É O RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sem delongas, analisando os autos, verifico que a requerente 

assiste razão, vez que a inclusão do patronímico materno é medida que 

garante identificação da autora com a família materna, e ainda, restou 

comprovado nos autos os fatos narrados na inicial. Como se sabe, é 

plenamente possível a alteração do registro de civil quando preenchidos 
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os requisitos exigidos por lei. Nesse sentido, dispõe o artigo 109 da Lei 

6.015/73: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório.” Para corroborar com o acima 

exposto, segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

REGISTRO CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. ALTERAÇÃO DE 

NOME. PEDIDO DE INCLUSÃO DO PATRONÍMICO MATERNO AO FINAL DO 

NOME DO REQUERENTE. POSIÇÃO DO SOBRENOME. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. 1. O nome da pessoa 

se constitui direito personalíssimo, nos termos no art. 16 do Código Civil, o 

qual reza que "toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o 

prenome e o sobrenome". Nesse contexto, ainda que o requerente seja 

menor de idade e, no caso, representado por sua mãe, há que se reservar 

ao infante o pleno exercício de seu direito de ostentar o apelido de família 

de sua mãe, assim como já ostenta o de seu pai, não havendo razão para 

negar a inclusão do patronímico materno no nome da criança. Precedente 

do STJ (REsp 1069864/DF). Se for o caso, poderá o requerente, 

oportunamente, pleitear motivadamente a alteração de seu nome, com a 

eventual supressão de algum destes patronímicos. O que não se pode 

fazer é ceifar prematuramente o direito ao nome, de titularidade do menor. 

2. Considerando que a Lei de Registros Publicos nada dispõe acerca da 

ordem dos sobrenomes dos genitores no nome dos filhos, não há óbice 

algum de que o patronímico materno seja incluído ao final do nome do 

menor, não representando tal pleito ofensa alguma ao princípio da 

legalidade estrita que rege o sistema dos registros públicos. Precedente 

do STJ (REsp 1323677/MA). DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70057257537, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 30/01/2014) (TJ-RS - AC: 

70057257537 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 

30/01/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 04/02/2014) Além do exposto, observando os documentos juntados 

com a inicial, é possível se constatar que o caso em tela possibilita o 

deferimento do pedido, para alteração do registro civil de nascimento da 

requerente. Logo, enquanto direito da personalidade e integrante da 

dignidade da pessoa humana, inexistindo intuito ilícito da autora, a 

retificação é medida que se impõe. Posto isso, em consonância com o 

Ministério Público, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial para, com 

fundamento no § 4º do art. 109 da Lei n. 6.015/73, DETERMINAR a 

RETIFICAÇÃO no assento de registro de nascimento da requerente 

Giovana Gossler, fazendo constar o nome GIOVANA RIBEIRO GOSSLER. 

Por consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC. OFICIE-SE o Cartório do 

Segundo Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA à AVERBAÇÃO desta sentença nos 

moldes determinados pelo art. 29, § 1º, letras “f”, da Lei n. 6.015/73. 

Custas processuais e honorários advocatícios, se houver, devem ser 

pagos pela parte autora. CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. EXPEÇA-SE o necessário, COM 

URGÊNCIA. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002450-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO DO PRADO OAB - SC25450 (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002450-34.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: ALANA GABRIELA SILVA REQUERIDO: GUILHERME 

MARCON Vistos, e etc. As partes requereram a homologação do acordo. 

É o relatório. Decido. Primeiramente, proceda-se com a habilitação do 

advogado da parte reclamada, conforme requerido no id. 11743745. 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, fazendo-o com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem condenação nas custas processuais, vez que a parte autora é 

beneficiária de AJG. Cada parte arcará com os Honorários de seus 

respectivos patronos. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

expeça-se o necessário e arquive-se, com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. M. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002374-10.2016.8.11.0040 

AUTOR: MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA RÉU: JOAO MARIA MIGUEL 

MARQUES Vistos, e etc. As partes requereram a homologação do acordo. 

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, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem condenação nas custas processuais, vez 

que a parte autora é beneficária de AJG. Cada parte arcará com os 

Honorários de seus respectivos patronos. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Após, expeça-se o necessário e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000965-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000965-96.2016.8.11.0040 

AUTOR: MALBA RODRIGUES GARCIA RÉU: JOAO MIGUEL DA CRUZ 

Vistos, e etc. Manifeste-se a parte autora sobre a petição de id 8314242, 

no prazo de 15 dias. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002445-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

EVANIR DA SILVA TORMES (EXECUTADO)

ANSELMO TORMES (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002445-75.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: MARCIO ANTONIO GIROLETTI EXECUTADO: ANSELMO 

TORMES, EVANIR DA SILVA TORMES, JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA, 

PATRICIA VARGAS DA SILVA Vistos, e etc. Ante o acordo entabulado 

entre o exequente e a empresa AGROAPOLO COMÉRCIO DE INSUMO 

AGRÍCUOLA LTDA, nos termos do art. 778, §2º, do CPC, efetive-se a 

substituição do polo ativo conforme requerimento de id. 9634466. 

Ocorrendo a substituição processual, intime-se a exequente para, no 

prazo de 15 dias, fornecer o endereço atualizado dos executados para 

realização da citação, vez que, conforme certidão de id. 9517380, em que 

pese ter ocorrido a apreensão da máquina, não houve citação dos 

mesmos. Cumpra-se expedindo o necessário.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002012-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002012-08.2016.8.11.0040 

AUTOR: PAULO CESAR PEREIRA SILVA RÉU: AGUAS DE SORRISO S.A. 

Vistos, e etc. Intime-se as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir na contenda, no prazo de 15 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97799 Nr: 291-43.2013.811.0040

 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: CELSO CORREA MARINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 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. 182/185, 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.: 43390 Nr: 363-06.2008.811.0040

 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: EDSON FRANCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826A

 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$ 621,93, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 127/133, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as 

custas e o valor de R$ 245,08 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):

 Cod. Proc.: 127712 Nr: 4037-45.2015.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIDIO LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCOOP - INTEGRAÇÃO DOS 

SUINOCULTORES DO MEDIO NORTE MATOGROSSENSE LTDA, 

SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/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$ 1.156,09, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 122/124, sendo que o valor de R$ 578,04 refere-se as 

custas e o valor de R$ 578,04 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32515 Nr: 1702-68.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436

 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$ 506,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.331, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 130,00 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87841 Nr: 7363-52.2011.811.0040

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 736,77, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 106, sendo que o valor de R$ 198,98 refere-se as custas 

e o valor de R$ 537,79 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.: 56521 Nr: 461-20.2010.811.0040

 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: CLAUDINEI DENARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - DIBENS LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 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$ 1.362,55, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 86/101, sendo que o valor de R$ 681,28 refere-se as 

custas e o valor de R$ 681,28 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.: 34762 Nr: 3906-85.2006.811.0040

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA CARMEM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Zanussi Barreto - 

OAB:171048/SP, JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES - OAB:11.959-B, 

KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT

 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 AR juntado à fl.120v dos autos, motivo pelo 

qual, INTIMO a parte autora a requerer o que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45531 Nr: 2472-90.2008.811.0040

 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: RM BERNARDI ZANATTA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:6588/MT, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108224 Nr: 738-94.2014.811.0040

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVIO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/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$ 376,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 72, 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.: 83121 Nr: 2098-69.2011.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA 

MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 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. 130/135 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 
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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.: 40527 Nr: 3337-50.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:8.183 -E, ANA CAROLINA OLIVEIRA DE ANDRADE - OAB:8.464-E, 

CAMILA DI PAULA RIBEIRO - OAB:8.846-E, CARLOS ALBERTO 

BEZERRA - OAB:16626, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

CLÁUDIO MACIEL DA SILVA - OAB:8.604-E, EVANDRO LÚCIO PEREIRA 

DE SOUZA - OAB:133.091, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:5.478, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - OAB:10.847, 

JACQUELINE CAVALHER PINHEIRO - OAB:9.040-E, JOÃO BATISTA 

ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, JORGE ELIAS NEHME - OAB:4642/MT, JULIANNE 

ANTRESSA DA SILVA XAVIER - OAB:8.709-E, KAMILL SANTANA 

CASTRO E SILVA - OAB:11887-B, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, 

LUCIANA DENIZE RUTILLI KONAGESKI - OAB:8..613-E, MARIANA 

FORTES MAMEDE DE ARRUDA - OAB:8.449-E, MARIELLA AUGUSTA 

CABRAL - OAB:9.197-E, MONICKE SAN'ANNA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:8.663-E, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, PAULA NUNES DIAS - OAB:20.532 -DF, RODRIGO LOPES 

LIMA - OAB:8.597-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

SIMONELLE DE ALMEIDA ARAUJO GOMES - OAB:8.476-E, WILLIAN 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 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$ 3.953,92, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls 222, 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.: 116099 Nr: 7178-09.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 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$ 9.279,21, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 97/100, 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.: 45086 Nr: 2027-72.2008.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ROQUE BATISTA REDIN, RUDIMAR ROMELL, 

AMILTON SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613/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$ 1.679,24, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 70, sendo que o valor de R$ 839,62 refere-se as 

custas e o valor de R$ 939,62 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):

 Cod. Proc.: 107528 Nr: 55-57.2014.811.0040

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVIO MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - 

OAB:8241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 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$ 746,47, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.166, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 369,62 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.: 2200 Nr: 48-95.1996.811.0040

 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: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, OTHON FIALHO BLESSMANN - 

OAB:2737-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 
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OAB:13.154/MT

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 152 Nr: 173-29.1997.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B/MT, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917/MT, WILLIAN 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte devedora para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16847 Nr: 963-03.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora a 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.: 111704 Nr: 3695-68.2014.811.0040

 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: JOAQUIM CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA MONTEIRO DA SILVA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos, INTIMANDO a parte autora a se manifestar acerca dos 

documentos juntados da fazenda Pública Municipal, às fls.78/80 destes 

autos, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100857 Nr: 3666-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA EPOCA PRESENTES E DECORAÇOES 

LTDA - ME, VÂNIA CRISTINA ROSSARI PANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Tedo em vista que a penhora on-line restou infrutífera, INTIMO o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 129-44.1996.811.0040

 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 CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante a certidão de fls. 267, intimo o autor para requerer o que entender 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50253 Nr: 549-92.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALOISIO VERGUTZ, ROSELI FATIMA DA 

SILVA VERGUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOS PRAZERES SANTOS VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para se manifestar acerca 

da devolução de correspondência à fl.106/106v, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126380 Nr: 3242-39.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, MOISES LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora a se manifestar acerca 

das correspondências devolvidas às fls.124v/125v, requerendo 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.: 126817 Nr: 3492-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, EMILLY GOMES DA COSTA - OAB:15934/O, 

FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que deixo de intimar o executado para contrarrazoar os 

Embargos de Declaração, uma vez que sequer foi citado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57737 Nr: 1440-79.2010.811.0040

 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: RM BERNARDI ZANATTA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:6588/MT, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92671 Nr: 4395-15.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LEMANSKI, IVONE 

CARGNELUTTI LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGAR HENRIQUE 

KOPPER, para devolução dos autos nº 4395-15.2012.811.0040, Protocolo 

92671, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120366 Nr: 10345-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a Exceção de Pre-executividade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126522 Nr: 3313-41.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS LEMANSKI, IVONE CARGNELUTTI 

LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGAR HENRIQUE 

KOPPER, para devolução dos autos nº 3313-41.2015.811.0040, Protocolo 

126522, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94831 Nr: 6607-09.2012.811.0040

 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 CARLOS LEMANSKI, IVONE CARGNELUTTI 

LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGAR HENRIQUE 

KOPPER, para devolução dos autos nº 6607-09.2012.811.0040, Protocolo 

94831, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94061 Nr: 5726-32.2012.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGAR HENRIQUE 

KOPPER, para devolução dos autos nº 5726-32.2012.811.0040, Protocolo 

94061, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20800 Nr: 973-13.2004.811.0040

 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: OSMAR PEDRO JOHANN, EVA ALVES JOHANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE JOHANN (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B, THIAGO GONÇALVES BERGAMASCO FERRARI - 

OAB:23495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.102/2004 (20800).

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls.194/196, no sentido de se intimar a 

inventariante para que apresente aos autos as certidões pertinentes e o 

balanço patrimonial da empresa Eunice Johann – ME.

Tendo em vista a chegada da certidão que avaliou os bens inventariados, 

intimem-se as partes para se manifestar sobre ela (art.635, CPC), 

inclusive, caso queira, proceder retificações em relação às primeiras 

declarações.

Após, intimem-se as Fazendas Públicas, pessoalmente, para dizer se 

concordam com a avaliação dada pelo perito, ou, de acordo com o art.629, 

do CPC, indiquem o valor dos bens de raiz.

Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 9547 Nr: 1399-64.2000.811.0040

 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: JANDERSON LIMA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOTA, JOSENI FERREIRA LIMA, 

IOMAR MURASSAKI GNOATO, AMINDA GOULART DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - 

OAB:5395-B/MT, ELISANDRA BERTUOL - OAB:9857-B/MT, FABIANO 

GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé que a Dra. Eliana Kawaguti CRM 3025/MT, agendou 

perícia para o dia 19/04/2018 às 14h, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, 

motivo pelo qual INTIMO as partes a estarem presentes, trazendo todos os 

laudos e exames, bem como, acompanhado de assistente técnico, se for o 

caso.

Olga Mazzei

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111890 Nr: 3852-41.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCC, CSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, DIOGO ENDRES - OAB:79458/RS, JOÃO BATISTA 

VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BRAGA SOARES 

ALTOÉ - OAB:16126

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte exequente para que se manifeste 

acerca da PETIÇÃO e documentos juntados às fls.95-117, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94921 Nr: 6705-91.2012.811.0040

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCT, ROBERTO CARLOS TATIM, MARCIA KELI DAMIANI 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOE JOSE ZOLET, SUL AMERICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé que a Dra. Eliana Kawaguti CRM 3025/MT, agendou 

perícia para o dia 19/04/2018 às 14h, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, 

motivo pelo qual INTIMO as partes a estarem presentes, trazendo todos os 

laudos e exames, bem como, acompanhado de assistente técnico, se for o 

caso.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000876-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERLA TRANSPORTES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEDESCO ORLANDI OAB - RS95999 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

EDSON BASSO (EXECUTADO)

ELDER REIMANN (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006228-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO TREVISOL (EXECUTADO)

SALETE JOSELI TREVISOL (EXECUTADO)

JOSE ROMEU TREVISOL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006231-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JL SCHMITT JUNIOR - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006231-30.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: JL SCHMITT JUNIOR - ME EMBARGADO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL VISTOS. Se tempestivo, o que deverá ser previamente 

certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do 

NCPC, RECEBO os embargos à execução apresentados, todavia, 

ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe efeito 

suspensivo, o que faço com espeque no art. 919, § 1º do NCPC. No mais, 

intime-se o exequente para manifestação, nos termos do art. 920, inciso I 

do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000716-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MEYER (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000696-86.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CONTATO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR JOSE NICOLODI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

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

Processo Número: 1003503-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA LIMBERGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

nilmar napiwoski (RÉU)

 

Juntada da CP devolvida diligência negativa

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000862-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000862-21.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EMBARGADO: SOYGRAIN 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos etc. Diante da 

cláusula de foro de eleição constante da cláusula 11.1 do contrato objeto 

da execução ora embargada (processo 1005269-07.2017.811.0040 - Id 

10264262), ACOLHO a preliminar de exceção de incompetência suscitada 

pela empresa embargada, razão pela qual DECLINO a competência para 

conhecer, processar e julgar os presentes embargos ao Juízo Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito e do 

referido processo de execução, devendo ser procedida as anotações e 

baixas necessárias, bem como, sejam grafadas nossas sinceras 

homenagens. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DE 

ELEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido o contrato firmado entre 

duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades 

financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência 

da compromitente cedente. Trata-se de relação mercantil e não 

consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no 

caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, 

ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de 

desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade 

dos réus em litigar no foro eleito. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ, AgRg no CC 144.124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 01/04/2016) - 

destaquei. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Intimem-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005487-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEY BRASIL DE ALMEIDA (AUTOR)

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO)

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIGOLO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (RÉU)

MORADA DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005487-35.2017.8.11.0040 

AUTOR: NEY BRASIL DE ALMEIDA, JOAO BATISTA DE ALMEIDA RÉU: 

VIGOLO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, MORADA DO 

BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTOS & 

BORTOLOTTI LTDA - ME Vistos etc. Considerando que as ações ajuizadas 

até a data da implantação do PJe, inclusive os respectivos incidentes 

processuais, continuarão tramitando em meio físico, assim como a 

distribuição de um processo por dependência cujo processo principal 

tramite em meio físico ocorrerá também por meio físico, e levando em conta 

a necessidade de tramitação conjunta do presente feito com os autos de 

Código 14419, DETERMINO a intimação da parte autora para redistribuição 

do feito. Atendida a ordem, certifique-se e arquive-se. Cumpra-se. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito, em Substituição 

Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. V. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. B. M. (EXECUTADO)

E. A. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000878-72.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA EXECUTADO: EDILSON 

ANTONIO MASTELARO, DIUZA MARA BORGES MASTELARO Vistos etc. É 

sabido que a assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 

Outrossim, não obstante as disposições do art. 4º da Lei 1.060/50, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. No caso dos autos, verifico que 

o autor não comprovou sua hipossuficiência, não juntando nenhum 

documento que indique a impossibilidade de assumir as despesas 

processuais, sendo certo que a dificuldade financeira da parte, 

decorrente da atividade agrícola, não caracteriza hipossuficiência de 

recursos, de modo que não é possível o acolhimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

PRODUTORES RURAIS - DIFICULDADE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO 

MILIONÁRIO - BENEFÍCIO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

DESPROVIDO. A dificuldade financeira, decorrente da atividade agrícola 

da parte, não caracteriza hipossuficiência de recursos. A isenção das 

despesas judiciais pressupõe estado de hipossuficiência comprovado" (AI 

11580/2011, DES. MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 11/08/2011) - 

destaquei. Da mesma forma, não prospera o pedido de recolhimento das 

custas ao final do processo, uma vez que o autor não demonstrou sua 

incapacidade momentânea para o pagamento. Por fim, considerando que o 

exequente não juntou nenhum documento que comprove a necessidade 

do parcelamento das custas processuais previsto no artigo 468, §7, 

CNGC/TJMT, o indeferimento de tal pleito é medida que se impõe. Neste 

sentido: "APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA 

DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 
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favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo 

ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a 

hipossuficiência. A regra é que a parte pague as custas de forma 

antecipada, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a 

isenção ao pagamento. O parcelamento previsto na Lei Adjetiva Civil, 

somente é aplicável ante a demonstração de impossibilidade de 

recolhimento integral das custas, não comprovada a dificuldade financeira 

essa benesse não pode ser concedida. O Tribunal, ao julgar recurso, 

majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, 

§11º do CPC/2015. Não sendo arbitrada a mencionada verba pelo Juízo a 

quo, não há falar na majoração dos honorários advocatícios em sede 

recursal. Precedente do STJ" (TJMT, Ap 112428/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) - 

destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de AIJ, pagamento de 

custas ao final e parcelamento das custas. Diante desse cenário, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

as custas e taxas processuais respectivas, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000733-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA DAL MAGRO (REQUERENTE)

SILVIA DAL MAGRO (REQUERENTE)

SIDINEI SETEMBRINO DAL MAGRO (REQUERENTE)

SIMONE APARECIDA DAL MAGRO NERVO (REQUERENTE)

SILVIO ANTONIO DAL MAGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCI DAL MAGRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA ENVIAR 

O RESUMO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES ATRAVÉS DO E-MAIL 

sor.3vara@tjmt.jus.br a fim de possibilitar a expedição do edital de citação 

de terceiros e interessados, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000133-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR ANTONIO PICCOLI (AUTOR)

AGROPECUARIA PICOLI LTDA - ME (AUTOR)

ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (RÉU)

IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001208-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSSA PROFETA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001398-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, POR MEIO DE 

SUA ADVOGADA, PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DO 

REQUERIDO, RETRO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005245-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDINEI FAVATO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS,SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003219-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR BERGAMIN (RÉU)

 

Juntada da correspondência devolvida

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003534-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA (RÉU)

 

Juntada de correspondência devolvida

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87452 Nr: 6955-61.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 213 de 756



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 212-69.2010.811.0040

 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: IVO RISSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIERINO SCATOLIN NETO - 

OAB:10.233, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Leite de Barros 

Zanin - OAB:12.129-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$ 1.631,80, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.210/211, sendo que o valor de R$ 815,90 refere-se as 

custas e o valor de R$ 815,90 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):

 Cod. Proc.: 21888 Nr: 2091-24.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMAR RODRIGUES DE PAULA, ELIETE DE SOUZA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIEL BARBOSA JACOB, PAULO JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN 

CELLA - OAB:13981-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 1.113,95, a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

514/515, sendo o valor de R$ 368,55 para a parte autora e o valor R$ 

556,98 para a parte requerida. 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.: 51114 Nr: 1375-21.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DALBEN, ELÓI DALBEN, ITAÚ 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, GLAUCO DE GOÉS GUITTI - OAB:10 320-B-MT, 

JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/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$ 526,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 307, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 150,00 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99968 Nr: 2669-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO JÚNIOR RIBEIRO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10271-MT

 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.: 187841 Nr: 2827-51.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS, CLAYTON 

MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 5536-79.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA KLAJNER 

LESCHZINER - OAB:, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5376/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 214 de 756



VANESSA PELEGRINI - OAB:10059-MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30726 Nr: 4966-30.2005.811.0040

 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: SHIRLEY MARIA OTERO, VALDETE OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO OTERO - espolio, PHILOMENA 

OTERO - espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538

 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, 

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.: 141241 Nr: 11226-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCN COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO HOFFMANN, ADRIANA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - OAB:4972-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001909-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da petição do requerido.

Despacho 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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005368-74.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROSANE SPANIOL 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 05/07/17 (Num. 11427246) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 17/10/17 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 

09h40min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Diante da informação constante nos 

autos de que o benefício concedido em 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. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1005455-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARQUES (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: 1005455-30.2017.8.11.0040 

AUTOR: TEREZINHA MARQUES 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. Compulsando os autos, verifico que foi determinada a 

realização de estudo socioeconômico pela equipe interdisciplinar forense 

há MAIS DE 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005888-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAGO (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: 1005888-34.2017.8.11.0040 

AUTOR: FLAVIO LAGO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Diante da manifestação no Num. 11605903, expeça-se 

carta precatória para realização de estudo socioeconômico e perícia 

médica no autor, assinalando o prazo de 60 dias para cumprimento. Com o 

retorno da deprecata, intimem-se as partes para manifestação em após, 

conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005863-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS (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: 1005863-21.2017.8.11.0040 

AUTOR: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da 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 09h50min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. 

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. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004473-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILDA RODRIGUES BAATECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK OAB - MT5346/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: 1004473-16.2017.8.11.0040 

AUTOR: VERONILDA RODRIGUES BAATECH RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 216 de 756



art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13457/2017. No mais, intime-se o perito judicial nomeado nos autos para 

designação de dia e hora pra realização da perícia. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005585-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (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: 1005585-20.2017.8.11.0040 

AUTOR: ARISTEU PEREIRA 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. Compulsando os autos, verifico que foi determinada a 

realização de estudo socioeconômico pela equipe interdisciplinar forense 

há MAIS DE 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005457-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMOR MENDES DE ABREU (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: 1005457-97.2017.8.11.0040 

AUTOR: GILMOR MENDES DE ABREU 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. Compulsando os autos, verifico que foi determinada a 

realização de estudo socioeconômico pela equipe interdisciplinar forense 

há MAIS DE 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: 1000946-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO (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: 1000946-90.2016.8.11.0040 

AUTOR: OSVALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Reitere-se 

novamente a intimação da equipe interdisciplinar forense para realização 

do estudo já determinado nos autos, no endereço indicado no Num. 

11137934, no prazo de 60 dias. Com a juntada, manifestem-se as partes 

e, após, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001617-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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: 1001617-16.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

que junte aos autos, no prazo de 15 dias, os documentos solicitados no 

Num. 12032368. Após, manifeste-se o requerido e, na sequência, 

conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001565-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA PADILHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da impugnação a execução apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003231-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-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: 1004321-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FAUSTINA DE SOUZA (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 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: 1006440-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (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: 1001015-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001495-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000960-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLINARIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005126-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA FOGACA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/03/2018 às 10h40min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1,Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003845-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDELGARDA FERREIRA DE LIMA (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 os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/03/2018 às 10h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005418-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/03/2018 às 08h40min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004466-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DO NACIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/03/2018 às 08h40min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000510-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/03/2018 às 08h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002833-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUSTAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/03/2018 às 11h15min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 31025 Nr: 225-10.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMEDALC - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA MASSA FALIDA, ROSÂNGELA ROPELATO HENDGES, JOÃO 

CLADEMIR HENDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. 

SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - OAB:, PEDRO 

BALATA FILHO - OAB:12.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, PEDRO BALATA FILHO - OAB:12.308

 Vistos etc.Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE movida pelos 

executados RIMEDALC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

ROSANGELA ROPELATO HENDGES e JOÃO CLAUDEMIR HENDGES em 

face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (qualificados 

nos autos).Às fls. 105/106-v° foi acostada peça inaugural da exceptio, 

onde os excipientes ROSANGELA ROPELATO HENDGES e JOÃO 

CLAUDEMIR HENDGES alegam a ilegitimidade passiva para figurar na ação, 

uma vez que tão somente a empresa figura como sujeito passivo da 

obrigação tributária que fundamenta o crédito fazendário. Aduz, ainda seja 

reconhecida a prescrição intercorrente do credito tributário, sob o 

argumento de que da data da constituição definitiva do crédito tributário em 

01/10/2004 decorreram mais de 05 anos sem a citação dos executados. 

Manifestação do excepto às fls. 107/111 pela improcedência da 

exceção.Por estas razões, rejeito a exceção de pré-executividade, 

determinando o prosseguimento da demanda executiva.Intime-se o 

e x e q u e n t e  p a r a  r e q u e r e r  o  q u e  d e 

direito.Intimem-se.Cumpra-se.Sorriso/MT, 11 de Fevereiro de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 121659 Nr: 369-66.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU PASINI, PASINI PASINI CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRZYZANSKI - 

OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sobre os documentos juntados com a impugnação, diga o embargante em 

dez dias.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para, no prazo de dez dias, especificar 

as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão 

e julgamento antecipado da lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 55066 Nr: 5269-05.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO, 

WALTER BATALHA MARTYNIUK, JENYR CRESTANI, KARINA RADOLKA 

CRESTANI CANTO, CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ, MARIA 

BERNARDETH CONSOLI MATSUMOTO, FRANCISCA ELIZABETH CONSOLI, 

HUMBERTO CONSOLI, OTAVIO JOSE AMBLARD, CLAUDIOMAR 

CRESTANI, EDGARD STADELHOFER, LAURO JOSE CRESTANI, PAULO 

CEZAR SCHUEDA, JAIRO KIPPER DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO QUADROS 

DOMINGOS - OAB:45295/PR, LEANDRO A. FELDMANN - OAB:35.415/RS, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:MT 8117

 Vistos etc.

Inicialmente, cumpram-se, INTEGRALMENTE, os comandos judiciais de fls. 

198 e 212.

Da mesma forma deverá ser cumprido o comando judicial de fls. 131-132, 

no que se refere às providências com relação aos valores penhorados via 

BACENJUD e veículos penhorados via RENAJUD; manifestação da 

fazenda acerca do alegado falecimento do executado Humbero, bem como 

no que diz respeito à citação dos réus ainda não citados (WALTER, 

EDGARD, JENYR e PAULO CÉSAR), visto que a OLVEPAR compareceu 

espontaneamente nos autos (fls. 205-206) e os executados Carlos 

Eduardo e Maria Bernadet manejaram embargos em apenso.

Sem prejuízo, sobre a exceção de pré-executividade de fls. 213-242 e 

documentos que a acompanham, manifeste-se a exequente em cinco dias.

Por fim, ante as razões apresentadas em fls. 495, devidamente 

comprovadas pelo documento emitido pelo DETRAN (fls. 497), determino a 

imediata intimação de tal órgão (DETRAN-SP), esclarecendo que a 

restrição inserta via RENAJUD obsta, TÃO SOMENTE, a transferência do 

veículo à terceiros e não a emissão de documentos necessários à 

circulação do veículo (licenciamento).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 118238 Nr: 8838-38.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASINI PASINI CIA LTDA - ME, TADEU PASINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVIA NAJARA FORNARI 

CENCI - OAB:8911, RAFAEL KRZYZANSKI - OAB:9489/MT, RONIZE 
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ANTONIO BARBOSA - OAB:13764-B

 Vistos etc.

Ante a concordância da exequente (fls. 41), proceda-se com o 

necessário para substituição do bem (veículo) penhorado, na forma 

indicada pelo executado em fls. 38-39, devendo ser procedida a baixa da 

restrição inserida em fls. 24, com a averbação da restrição no novo bem 

indicado em fls. 38-39.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 31025 Nr: 225-10.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMEDALC - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA MASSA FALIDA, ROSÂNGELA ROPELATO HENDGES, JOÃO 

CLADEMIR HENDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. 

SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - OAB:, PEDRO 

BALATA FILHO - OAB:12.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, PEDRO BALATA FILHO - OAB:12.308

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal em que a executada Rosângela se insurgiu 

com relação à penhora perfectibilizada em sua conta bancária, sob a 

alegação de que os valores penhorados são oriundos de seu salário, 

portanto, impenhoráveis (fls. 157-159), peça processual que veio 

escoltada pelos documentos de fls. 160-163.

É o relatório. Decido.

Pois bem, da análise dos documentos juntados pela executada, verifica-se 

que o documento de fls. 162 (extrato da conta bancária), foi juntado de 

forma parcial, não havendo nele qualquer menção à conta bancária que se 

refere, tampouco a movimentação mensal completa para aferição, indene 

de dúvidas, acerca da ventilada impenhorabilidade, eis que há 

possibilidade de relativização desta.

Não se olvida que o empregador da autora emitiu declaração de que o 

valor depositado em 07/03/2018 se trata de verba salarial (fls. 163), 

porém, como sobredito, esta não é a única circunstância a ser analisada 

para acolhimento do pedido da executada.

Sendo assim, não constato a verossimilhança necessária ao acolhimento 

do pedido da executada de forma liminar, sendo imprescindível a 

oportunização do contraditório antes da liberação dos valores 

penhorados, nos termos do artigo 9º, do NCPC.

Posto isso, determino a intimação da exequente para, no prazo de cinco 

dias, manifestar-se sobre o petitório de fls. 157-159 e documentos que o 

acompanham.

Acaso haja concordância da exequente, proceda-se, de imediato o 

levantamento dos valores em favor da executada Rosangela.

Do contrário, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39117 Nr: 1987-27.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. D. I. CALÇADOS LTDA, DOUGLAS VIEIRAS 

RODRIGUES, IVONE BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/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$ 4.189,96, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 147, sendo que o valor de R$ 2.094,98 refere-se as 

custas e o valor de R$ 2.094,98 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.: 98744 Nr: 1322-98.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA REIS MOSCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-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$ 934,97, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 110, sendo que o valor de R$ 467,49 refere-se as custas 

e o valor de R$ 467,49 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.: 47845 Nr: 4752-34.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.P. DIESEL MECANICA E POSTO (PORTO) DE 

MOLAS - ME, ELAINE FATIMA GASPERIN PAULINI, JUAREZ ANGELO 

STRAMARI, ISMAEL RICARDO BROCCO STRAMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dineia de Souza Costa - 

OAB:21272

 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. 64 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.: 33698 Nr: 2832-93.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO INSTALADORA RENASCENÇA LTDA, 
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ELPIDIO DAROIT, NEVIO BEDIN, DAQUIR GAVASSO, LEDA BEDIN COPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT, JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-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$ 605,16, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 85, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 228,31 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.: 112393 Nr: 4288-97.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE VALTER KONRAD, NELCI TEREZINHA 

KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384

 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$ 800,54, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 88, sendo que o valor de R$ 400,27 refere-se as custas 

e o valor de R$ 400,27 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135055 Nr: 7981-55.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR M. LEDUR & CIA LTDA EPP, JAIR 

MARCELO LEDUR, MICHEL MARCELO LEDUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR M. LEDUR & CIA LTDA EPP, CNPJ: 

04035269000164. 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: 04/09/2015.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de JAIR M. 

LEDUR & CIA LTDA EPP, JAIR MARCELO LEDURE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4663/2014.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 10.894,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93119 Nr: 4634-19.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO HILARIO STUMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

181-182, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 181.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 49851 Nr: 140-19.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSSATA & ZENI LTDA, ROSÂNGELA 

VANDRESSE BUSSATTO, SIBILA VANDRESSEN BUSSATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

68, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela parte executada.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002316-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA DE SOUSA (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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002316-70.2017.8.11.0040 

AUTOR: OSVALDO PEREIRA DE SOUSA 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 OSVALDO PEREIRA DE SOUZA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em 
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sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, 

no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. A tutela antecipada foi deferida no Num. 6860763. O requerido 

apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa 

da parte autora (Num. 8798279), tendo a mesma impugnando, ratificando 

os pedidos iniciais (Num. 9599714). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 10779529, 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 OSVALDO PEREIRA DE SOUZA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 6859514. 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. 10779529), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente 

para toda e qualquer atividade que exija esforço físico acentuado. 

Considerando que o autor se encontra incapacitado para toda e qualquer 

atividade que exija esforço físico acentuado; considerando que a parte 

autora conta com mais de 63 anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, 

além de ser hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto 

e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o 

Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário 

de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (08/05/17 – Num. 6859514), 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003586-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 1003586-66.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: LUIZ GONZAGA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez 

e/ou auxilio doença ajuizada por LUIZ GONZAGA DA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

implantação em sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de 

auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, 

devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, 

tendo o beneficio previdenciário sido cessado administrativamente pelo 

requerido. Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. A tutela antecipada foi deferida no Num. 

6832644 . O requerido apresentou contestação, alegando a ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora (Num. 8676744 ), tendo a mesma 

impugnando, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9047988 ). Determinada 

a realização de perícia, o laudo restou juntado nos Nums. 10110995, 

10110996 e 10110997, sobre o qual manifestou a parte autora, pugnando 

pela realização de nova perícia com médico especialista. Foi proferido 

despacho no Num. 10931705, oportunizando a parte autora recolher os 

honorários do novo perito judicial, o que foi feito (Num. 11063937). O laudo 

pericial com médico especialista restou juntado no Num. 11644529, sobre 

o qual manifestaram as partes. 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 LUIZ 

GONZAGA DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do 

mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença 

quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos 

requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. 

II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 
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O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes nos Nums. 6713532 e 4370139. 

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. 11644529), verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial 

e permanente. Porém, considerando que a parte autora exercia atividade 

de pedreiro, que demanda esforço de moderado a intenso; considerando 

que somente poderia se reabilitar para atividades que demandem pouco 

esforço físico; considerando que a parte autora conta com mais de 73 

anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além de ser hipossuficiente 

econômica, que está incontestavelmente incapacitada para as atividades 

laborativas habituais, e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que 

restam preenchidos os requisitos para concessão do beneficio de 

aposentadoria por invalidez. Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação do auxílio-doença administrativamente (20/04/17 – Num. 

6713532), 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. Proceda-se com o levantamento dos 

honorários periciais ao perito nomeado nos autos. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 1000523-96.2017.8.11.0040 

AUTOR: DOMINGOS VIEIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Benefício de Prestação Continuada (LOAS) proposta por 

DOMINGOS VIEIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), sustentando o autor que é idoso e, desta 

forma, demonstra-se totalmente incapacitado para desenvolver qualquer 

atividade laborativa e social, dependendo da ajuda de terceiros, pugnando 

pelo recebimento de benefício de prestação continuada a ser paga pelo 

requerido. Recebida a inicial foi determinada a realização de estudo 

socioeconômico, o qual restou acostado no Num. 11178479 O requerido, 

mesmo citado, deixou de contestar a demanda (Num. 9675086). A parte 

autora manifestou acerca do estudo socioeconômico no Num. 11236588, 

tendo o requerido permanecido inerte (Num. 12160023). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária 

para Concessão de Beneficio de Prestação Continuada (LOAS) ajuizada 

por DOMINGOS VIEIRA DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Entre os direitos necessários à 

implementação da ordem social prevista na Constituição Federal, 

encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, que contempla a 

previdência social, saúde e assistência social. A Assistência Social pode 

ser definida como a política pública, integrada por um conjunto de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover aos brasileiros com 

renda inferior aos mínimos legais, condições de inclusão na sociedade, 

através do atendimento às necessidades básicas, para o efetivo exercício 

dos direitos, que constituem a cidadania. É por isso que, na Assistência 

Social, não existe o princípio da contrapartida, ou seja, o benefício 

recebido não depende de contribuição realizada, ao contrário do que 

acontece com os benefícios previdenciários. Consoante prescreve o 

artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm 

natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção 

à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de 

um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no 

inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto 

n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação continuada (LOAS), 

destinado ao idoso ou pessoa portadora de deficiência, que não tenham 

condições de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

própria família. A característica da deficiência, para os efeitos da Lei n.° 

8.742/93 é, além da incapacidade para o trabalho, a impossibilidade de 

vida independente. Desta forma, a pessoa portadora de deficiência, para 

os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é aquela que apresenta incapacidade para o 

trabalho e para a vida independente, e que tal condição lhe cause 

dificuldade de integração social. O primeiro ponto a ser destacado, e que 

não causa maiores problemas, é que o conceito de família, para a Lei 

8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o núcleo familiar, 

pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter em mente é que 

o benefício assistencial é destinado aos que se encontram em situação 

precária. Consoante prescreve o artigo 1.° da Lei n.° 8.742/93, a 

assistencial social "[...] é política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais”. Os mínimos sociais não se referem apenas 

às condições de saúde e sobrevivência dos indivíduos, mas são garantias 

do exercício da cidadania a que todos os cidadãos têm direito. Por estas 

razões o benefício assistencial não tem o condão de complementação de 

renda familiar, já que, assim o fazendo, não age provendo os mínimos 

sociais, que no seu conceito não envolve recursos destinados a 

complementação de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 preleciona que, uma 

vez cumpridos os requisitos para a concessão do benefício da prestação 

continuada, é de rigor deferi-lo. Vê-se, pois, que o benefício da prestação 

continuada constitui instrumento indispensável para que as pessoas 

portadoras de deficiência, que não podem manter-se por si mesmas ou 

por suas famílias, tenham suas necessidades básicas atendidas e vivam 

com o mínimo de dignidade. No caso em análise o autor é idoso, contando 

com 66 anos de idade (Num. 4841334). Por fim, da realização do estudo 

social, é possível vislumbrar que o autor reside sozinho, trabalha 

informalmente, com renda mensal de aproximadamente seiscentos reais, 

quando consegue fazer diárias, restando demonstrada a condição de 

miserabilidade da autora. Ademais, é entendimento consolidado nos 

Tribunais que a condição de miserabilidade não deve abster-se a 

verificação da renda, mas a condição de vulnerabilidade do grupo familiar. 

Vejamos: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO 

SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, 

V, CF/88. RESTABELECIMENTO. LEI 8.742/93. INCAPACIDADE. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na sentença 

recorrida, o pedido foi julgado procedente, ao fundamento de que restou 

demonstrado os requisitos para a concessão do benefício assistencial à 

parte autora, portadora de deficiência, conforme laudo pericial e que não 

possui meios de prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por 
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sua família, em razão da renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) 

do salário-mínimo. 2. Para a concessão do benefício assistencial 

(LOAS/deficiente), pleiteado pela parte autora, previsto no art. 203 da 

CF/1988, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

20 da Lei 8.742/93: a incapacidade para a vida independente e para o 

trabalho (§ 2º); e incapacidade financeira da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso. 3. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a incapacidade para a 

vida independente deve ser entendida não como falta de condições para 

as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda (...)". Precedentes deste Tribunal. 4. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, a percepção do 

benefício em espécie é devida desde que a vulnerabilidade econômica do 

grupo familiar possa ser constatada, independentemente do percentual 

apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo 

por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição pessoal de 

cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo(grifei). Está, pois, 

incapacitada a pessoa que não tem condições de auto determinar-se 

completamente ou que depende de algum auxílio, acompanhamento, 

vigilância ou atenção de terceiros para viver com o mínimo de dignidade. 5. 

A jurisprudência atual é no sentido de que a hipossuficiência, para fins de 

"percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 

econômica do grupo familiar possa ser constatada, independentemente do 

percentual apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do 

salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição 

pessoal de cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo". 

Diante desse contexto, ainda que se verifique renda per capita superior a 

1/4 do salário mínimo auferida pelos integrantes do grupo familiar, para fins 

de aferição do direito ao benefício social, o conjunto probatório deve 

apontar para a vulnerabilidade à subsistência digna do requerente. No 

caso concreto, o grupo familiar apresenta estado de hipossuficiência que 

se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 6. A prova 

pericial realizada demonstra a presença de incapacidade total e 

permanente da parte autora para o trabalho e para os atos da vida 

independente, concluindo pela sua inaptidão para a atividade laboral. 7. O 

termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa. Não 

havendo requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, 

definindo o períto a data da incapacidade, o termo inicial do benefício será 

a data da citação; caso a perícia não defina a data da incapacidade, o 

termo a quo será a data do laudo médico pericial. Da análise dos autos, 

verifica-se constar requerimento administrativo, mas, como não houve 

recurso da parte autora, fica mantido o determinado na sentença (data do 

laudo), em face do princípio da non reformation in pejus. 8. Mantida a r. 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação do INSS 

desprovida”. (TRF1. 1ª T. AC 0000464-98.2006.4.01.3702 / MA, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/01/2016) Destarte, restando comprovado todos os elementos 

necessários à concessão do benefício é de rigor a procedência da 

demanda. 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, concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, 

retroativa a data do requerimento administrativo (17/10/2016 – Num. 

4841340), no valor de um salário mínimo mensal, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

LOAS pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, 

é idosa e considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, 

presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do 

art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte 

requerente do LOAS, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA RODRIGUES DA SILVA REDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK OAB - MT5346/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 SENTENÇA Numero do Processo: 1002677-87.2017.8.11.0040 

AUTOR: SANTINA RODRIGUES DA SILVA REDIN RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez rural ajuizada por SANTINA RODRIGUES DA 

SILVA REDIN contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que em razão dos problemas de saúde enfrentados, a mesma 

encontra-se incapacitada para realização de atividades laborativas, tendo 

o requerido indeferido o beneficio na esfera administrativa. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial (Num. 8031028), foi deferida a tutela de 

urgência e determinada a citação do requerido. O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade da parte autora (Num. 

9239461 ), tendo a mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais 

(Num. 9382660). Determinada a realização de perícia, o laudo pericial 

restou acostado nos Nums. 10112158, 10112161 e 10112169, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Oportunizada à parte autora 

proceder com o pagamento dos honorários periciais para realização de 

nova perícia, ante sua insurgência com a realizada nos autos, sob pena 

de preclusão, a mesma informou não possuir condições de custeá-la 

(Num. 11033651). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão 

de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por SANTINA RODRIGUES DA 

SILVA REDIN contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para 

a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Pela análise do laudo pericial (Nums. 10112158, 10112161 e 

10112169) é possível divisar que a parte autora não apresenta 

incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo comprovação do 

requisito descrito acima no item III. Assim, não merece guarida a pretensão 

da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 
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aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). 

Outrossim, foi oportunizado à parte autora a realização de nova perícia, no 

valor de R$300,00, às suas custas, ante o disposto no § 5º do artigo 98 

do NCPC, que flexibiliza a concessão da gratuidade da justiça a alguns 

atos processuais, sob pena de preclusão, porém, a mesma não efetuou o 

recolhimento dos honorários periciais. Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC, 

revogando a tutela antecipada concedida nos autos. Oficie-se ao EADJ 

para que suspenda o pagamento do benefício concedido em tutela 

antecipada nos autos. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000047-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO FEITOSA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-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: 1000047-58.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIA DO SOCORRO FEITOSA DA COSTA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária para Concessão de Benefício de Prestação Continuada 

(LOAS) proposta por MARIA DO SOCORRO FEITOSA DA COSTA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), sustentando a 

autora que é idosa e, desta forma, demonstra-se totalmente incapacitada 

para desenvolver qualquer atividade laborativa e social, dependendo da 

ajuda de terceiros, pugnando pelo recebimento de benefício de prestação 

continuada a ser paga pelo requerido. Recebida a inicial foi determinada a 

realização de estudo socioeconômico. O requerido apresentou 

contestação no Num. 5539392, aduzindo a ausência dos requisitos para 

concessão do benefício, tendo a parte autora impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 8304016). O estudo socioeconômico restou 

acostado no Num. 11027694, sobre o qual manifestou a parte autora e o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se 

de Ação Previdenciária para Concessão de Beneficio de Prestação 

Continuada (LOAS) ajuizada por MARIA DO SOCORRO FEITOSA DA 

COSTA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 

Primeiramente, entendo desnecessária a intimação da equipe 

interdisciplinar para indicar o CPF dos membros da família, eis que a 

mesma relatou que somente residem com a autora o seu esposo, cujos 

documentos já se encontram encartados aos autos (Num. 4560607). Entre 

os direitos necessários à implementação da ordem social prevista na 

Constituição Federal, encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, 

que contempla a previdência social, saúde e assistência social. A 

Assistência Social pode ser definida como a política pública, integrada por 

um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover 

aos brasileiros com renda inferior aos mínimos legais, condições de 

inclusão na sociedade, através do atendimento às necessidades básicas, 

para o efetivo exercício dos direitos, que constituem a cidadania. É por 

isso que, na Assistência Social, não existe o princípio da contrapartida, ou 

seja, o benefício recebido não depende de contribuição realizada, ao 

contrário do que acontece com os benefícios previdenciários. Consoante 

prescreve o artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da 

contribuição à seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter 

assistencial têm natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus 

objetivos a proteção à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, 

mediante o pagamento de um salário mínimo, desde que preenchidos os 

requisitos elencados no inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei 

n.° 8.742/93 e Decreto n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação 

continuada (LOAS), destinado ao idoso ou pessoa portadora de 

deficiência, que não tenham condições de prover a própria manutenção ou 

tê-la provida por sua própria família. A característica da deficiência, para 

os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é, além da incapacidade para o trabalho, a 

impossibilidade de vida independente. Desta forma, a pessoa portadora de 

deficiência, para os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é aquela que apresenta 

incapacidade para o trabalho e para a vida independente, e que tal 

condição lhe cause dificuldade de integração social. O primeiro ponto a 

ser destacado, e que não causa maiores problemas é que o conceito de 

família, para a Lei 8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o 

núcleo familiar, pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter 

em mente é que o benefício assistencial é destinado aos que se 

encontram em situação precária. Consoante prescreve o artigo 1.° da Lei 

n.° 8.742/93, a assistencial social "[...] é política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais”. Os mínimos sociais não se 

referem apenas às condições de saúde e sobrevivência dos indivíduos, 

mas são garantias do exercício da cidadania a que todos os cidadãos têm 

direito. Por estas razões o benefício assistencial não tem o condão de 

complementação de renda familiar, já que assim o fazendo, não age 

provendo os mínimos sociais, que no seu conceito não envolve recursos 

destinados a complementação de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 

preleciona que, uma vez cumpridos os requisitos para a concessão do 

benefício da prestação continuada, é de rigor deferi-lo. Vê-se, pois, que o 

benefício da prestação continuada constitui instrumento indispensável 

para que as pessoas portadoras de deficiência, que não podem manter-se 

por si mesmas ou por suas famílias, tenham suas necessidades básicas 

atendidas e vivam com o mínimo de dignidade. No caso em análise a autora 

é idosa, contando com 66 anos de idade (Num. 4560574). Por fim, da 

realização do estudo social, é possível vislumbrar que a autora reside com 

seu esposo, o qual recebe benefício de um salário mínimo, restando 

demonstrada a condição de miserabilidade da autora. Ademais, é 

entendimento consolidado nos Tribunais que a condição de miserabilidade 

não deve abster-se a verificação da renda, mas a condição de 

vulnerabilidade do grupo familiar, bem como que o benefício de até um 

salário mínimo recebido por membro da família idoso ou deficiente, não 

deve ser computado na renda familiar para os fins de LOAS. Vejamos: 

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À 

PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. 

RESTABELECIMENTO. LEI 8.742/93. INCAPACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na sentença recorrida, o pedido 

foi julgado procedente, ao fundamento de que restou demonstrado os 

requisitos para a concessão do benefício assistencial à parte autora, 

portadora de deficiência, conforme laudo pericial e que não possui meios 

de prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, em 

razão da renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo. 2. Para a concessão do benefício assistencial 

(LOAS/deficiente), pleiteado pela parte autora, previsto no art. 203 da 

CF/1988, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

20 da Lei 8.742/93: a incapacidade para a vida independente e para o 

trabalho (§ 2º); e incapacidade financeira da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso. 3. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a incapacidade para a 

vida independente deve ser entendida não como falta de condições para 

as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda (...)". Precedentes deste Tribunal. 4. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, a percepção do 

benefício em espécie é devida desde que a vulnerabilidade econômica do 

grupo familiar possa ser constatada, independentemente do percentual 

apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo 

por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição pessoal de 

cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo (grifei). Está, pois, 
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incapacitada a pessoa que não tem condições de auto determinar-se 

completamente ou que depende de algum auxílio, acompanhamento, 

vigilância ou atenção de terceiros para viver com o mínimo de dignidade. 5. 

A jurisprudência atual é no sentido de que a hipossuficiência, para fins de 

"percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 

econômica do grupo familiar possa ser constatada, independentemente do 

percentual apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do 

salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição 

pessoal de cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo". 

Diante desse contexto, ainda que se verifique renda per capita superior a 

1/4 do salário mínimo auferida pelos integrantes do grupo familiar, para fins 

de aferição do direito ao benefício social, o conjunto probatório deve 

apontar para a vulnerabilidade à subsistência digna do requerente. No 

caso concreto, o grupo familiar apresenta estado de hipossuficiência que 

se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 6. A prova 

pericial realizada demonstra a presença de incapacidade total e 

permanente da parte autora para o trabalho e para os atos da vida 

independente, concluindo pela sua inaptidão para a atividade laboral. 7. O 

termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa. Não 

havendo requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, 

definindo o períto a data da incapacidade, o termo inicial do benefício será 

a data da citação; caso a perícia não defina a data da incapacidade, o 

termo a quo será a data do laudo médico pericial. Da análise dos autos, 

verifica-se constar requerimento administrativo, mas, como não houve 

recurso da parte autora, fica mantido o determinado na sentença (data do 

laudo), em face do princípio da non reformation in pejus. 8. Mantida a r. 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação do INSS 

desprovida”. (TRF1. 1ª T. AC 0000464-98.2006.4.01.3702 / MA, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/01/2016) “CONSTITUCIONAL E ASSISTENCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RENDA 

MENSAL PER CAPITA FAMILIAR. DEVIDA A EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE 

VALOR MÍNIMO PERCEBIDO POR IDOSO OU DEFICIENTE. LEGITIMIDADE 

ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

UNIÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. LIMITAÇÃO 

TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA. MULTA INCABÍVEL. (...) 8. A 

jurisprudência de nossos tribunais tem entendido que, assim como o 

benefício assistencial pago a um integrante da família não deve ser 

considerado para fins de renda per capita, os benefícios previdenciários 

de até um salário mínimo, pagos a pessoa idosa, não deverão ser 

considerados. Igual sorte deve ser dada ao benefício de aposentadoria 

por invalidez, de até um salário mínimo, pago à pessoa de qualquer idade. 

(grifei) 9. O STJ firmou-se a orientação, na análise do REsp 1.355.052/SP, 

julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), que aplica-se o parágrafo único 

do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido 

de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que o 

benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, 

não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 

3º, da Lei n. 8.742/93. 10 (grifei). Fixação de multa diária contra a Fazenda 

Pública para o caso de descumprimento de tutela incabível na espécie, 

diante da falta de comprovação da recalcitrância. 11. Remessa oficial não 

conhecida. Apelação da União provida para excluí-la da lide. Apelação dos 

INSS parcialmente provida para que no cálculo da renda familiar para 

concessão de benefício assistencial seja desconsiderado a) benefício 

previdenciário, no valor de um salário mínimo, recebido por idoso; b) 

aposentadoria por invalidez, de até um salário mínimo, pago a pessoa de 

qualquer idade e c) benefício assistencial já concedido a qualquer membro 

da família (itens 8 e 9); restringir o provimento jurisdicional nos limites da 

competência territorial do órgão prolator (item 7) e excluir a multa diária 

cominada (item 10).A Turma, por unanimidade, não conheceu da remessa 

oficial, deu provimento à apelação da União e deu parcial provimento à 

apelação do INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 00037166820044013803, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, e-DJF1 

DATA:17/11/2017) Destarte, restando comprovado todos os elementos 

necessários à concessão do benefício é de rigor a procedência da 

demanda. 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, concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, 

retroativa a data do requerimento administrativo (15/12/2016 – Num. 

4560590), no valor de um salário mínimo mensal, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

LOAS pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, 

é idosa e considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, 

presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do 

art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte 

requerente do benefício LOAS, devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. 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: 1005078-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEY GASPAR DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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: 

1005078-59.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCINEY GASPAR DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 10939889), 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: 1005291-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO JORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005291-65.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IVALDO JORGE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 11000681), injustificadamente, não compareceu à audiência 
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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: 1005116-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES ALVES BEZERRA (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: 

1005116-71.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RODRIGUES ALVES BEZERRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10940195), 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: 1005255-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE FLORENCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005255-23.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARLUCE FLORENCE DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. I - A parte reclamante, embora intimada 

(Id. 10965557), 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: 1004492-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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: 

1004492-22.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRESSA FERREIRA DE 

LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 10996593), 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: 1005288-13.2017.8.11.0040

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:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005288-13.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IVALDO JORGE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11000379), 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: 1005296-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO JORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005296-87.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IVALDO JORGE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 11014379), 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: 1002840-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE MARIANA VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002840-67.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
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nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designada para o dia 01 DE 

NOVEMBRO DE 2017 ÀS 13:10HORAS para a realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 13 de Junho de 2017. Cristiane 

V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004602-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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: 

1004602-21.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE 

CARVALHO SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de 

ação proposta por JOAO BATISTA DE CARVALHO SOUSA em face de 

BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; b) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a 

justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Audiência de 

conciliação realizada e restou infrutífera. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

a preliminar entendo que não merece prosperar, não há que se falar em 

ausência de interesse processual da parte reclamante pelo simples fato 

da ausência de demonstração de que a pretensão inicial tenha sido 

resistida pela instituição financeira reclamada, notadamente porque, 

independentemente disso, permanece a necessidade e a utilidade da tutela 

jurisdicional pretendida. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as 

penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que 

tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e 

seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a 

isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. No que diz com o 

mérito, 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, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, 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). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação, de forma a infirmar a alegação do reclamante, no sentido de 

que fora vítima de uma fraude. Mesmo que se admita a prática de ilicitude 

por terceiro estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da 

atividade por ela desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização 

objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO 

CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA 

APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER 

DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do 

consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de 

prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico 

elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de assinatura 

aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel junto à 

empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. Mesmo alegando que a outra divida esta em 

discussão judicial, não foi juntado qualquer prova. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicia, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000762-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETI LUTEREK MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

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 Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) Executado quanto ao cumprimento voluntário 

da sentença. ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MONTRAZIO MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000718-47.2018.8.11.0040 REQUERENTE: VANIA MONTRAZIO MARCON 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - Em que pese a argumentação 

da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais diferenças nos 

subsídios poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Município de Sorriso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais. Decorre que tal ato somente tem 

ocupado desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da 

parte reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese 

(NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso 

Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, 

que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 

da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) 

indefiro a medida liminar; 2) cancelo a audiência de conciliação designada 

neste feito; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ALTINA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004061-85.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEBER ALTINA CONCEICAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10775621), 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: 1005023-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE NAVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005023-11.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROSILENE NAVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10798160), 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: 8010929-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010929-28.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD, SIEL e, para ditar os rumos da lide, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 14 de março de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004660-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO AUGUSTO VELOSO (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: 

1004660-24.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO SERGIO AUGUSTO 

VELOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 10033311), 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: 1001009-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (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 18 de JULHO de 2018, às 15:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO 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 30 de MAIO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000902-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DILSCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ALVES BARBOSA TAVARES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLOBA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de JULHO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito. Bem como, acerca da decisão abaixo transcrita. DECISÃO 

Numero do Processo: 1000931-53.2018.8.11.0040 REQUERENTE: 

ELIZANGELA ALVES BARBOSA TAVARES VIANA REQUERIDO: 

ENGLOBA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME, DIONER SIQUEIRA 

DOS SANTOS I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito e relação jurídica, o que 

recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não 

teria a reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes 

as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por outro lado, tem-se 

que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão dos efeitos do protesto, em razão do débito objeto da ação, 

bem como para efeito de determinar que a parte reclamada providencie, 

em 05 (cinco) dias úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o 

julgamento final da ação. Por fim, a parte reclamada deverá se abster de 
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proceder um novo registro do débito impugnado junto ao Cartório de 

Protesto de Títulos ou em cadastros de restrição ao crédito, até o 

julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III - 

Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca para suspensão do 

protesto. IV - Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. V - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO DA COSTA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 18 de JULHO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito. Bem como, acerca da decisão abaixo transcrita. DECISÃO 

Numero do Processo: 1001019-91.2018.8.11.0040 REQUERENTE: 

ROMARIO DA COSTA DANTAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a imediata 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada 

se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO 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 18 de JULHO de 2018, às 16:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito. Bem como acerca da decisão abaixo transcrita. DECISÃO Numero 

do Processo: 1001026-83.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LUIZ DE PAULA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a imediata 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada 

se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO 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 23 de MAIO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito. Bem como, acerca da decisão abaixo transcrita. DECISÃO Numero 

do Processo: 1001075-27.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELIEL MENDES 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a imediata 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada 

se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010934-50.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) Executado quanto ao cumprimento voluntário 

da sentença. ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 27 de JUNHO de 2018, às 15:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito. Bem como, acerca da decisão abaixo transcrita. DECISÃO 

Numero do Processo: 1000666-51.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA 

JOSE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - No 

que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, 

a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a 

parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a 

restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR 

postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada providencie a 

imediata exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a 

facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 de JULHO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito. Bem como, acerca da decisão abaixo transcrita. DECISÃO 

Numero do Processo: 1001087-41.2018.8.11.0040 REQUERENTE: SUELI 

TEIXEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a imediata 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada 

se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1000247-31.2018.8.11.0040 REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

LOURENCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Embora intimada a 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA, bem como 

manifestar-se acerca da definição do polo passivo da demanda), 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1000243-91.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCIVALDO MOREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-64.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES DO NASCIMENTO 01080889108 (REQUERIDO)
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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).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003750-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FRANCISCO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MACHADO (EXECUTADO)

 

Processo: 1003750-94.2017.8.11.0040 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 12220610).Sorriso/MT, 14 de 

Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004588-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1004588-37.2017.8.11.0040 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 12220274).Sorriso/MT, 14 de 

Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001093-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CRISTINA GARBELINI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (REQUERIDO)

 

Processo: 1001093-82.2017.8.11.0040 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 12216001).Sorriso/MT, 14 de 

Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE JUNGES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000071-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MICHELE JUNGES DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA 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 – Decorrido o prazo acima sem 

cumprimento, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECELAGEM NORTE CATARINENSE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000593-50.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP 

REQUERIDO: TECELAGEM NORTE CATARINENSE LTDA I - Retifiquem-se o 

registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010800-62.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010800-62.2011.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO AUGUSTO COTTA DE 

AVILA REIS REQUERIDO: ELIAS MARTINS DA SILVA, ENPA ENGENHARIA 
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E PARCERIA LTDA I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a 

constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 179255 Nr: 8698-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ANTÔNIO SGOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O

 Processo nº. 8698-96.2017.811.0040.

Código nº. 179255.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fl. 56 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 18 

de junho de 2018, às 14h45m.

Intime-se o acusado e o Ilustre Defensor.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fl. 07. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Intime-se o ilustre advogado para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

apresentar o rol de testemunhas de defesa e seus respectivos 

endereços.

 Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em ___ de ____________ de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 179255 Nr: 8698-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ANTÔNIO SGOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ALVADI RODRIGO CHIAPETTI, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE O ROL DE TESTEMUNHAS DE 

DEFESA E SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 182261 Nr: 10437-07.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES ROCHA, WEVERSON 

FLORENCE DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Borges - OAB:19.374

 Processo nº. 10437-07.2017.811.0040.

Código nº. 182261.

Ação Penal.

Vistos etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo MPE em face dos acusados 

WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS e PAULO BORGES ROCHA, como 

incursos nas penas do artigo 157, §2, incisos I e II, artigo 71, ambos do 

Código Penal, c.c. artigo 244-B do ECA, em concurso material, fls. 5/10.

Denúncia recebida em 12 de dezembro de 2017, fl. 135.

Citado o acusado Weverson Florence da Silva Dias, apresentou resposta 

à acusação através da DPE, fls. 145/146v. Manifestou ainda na fl. 152, 

apresentando testemunha a ser inquirida em Juízo.

Em decisão de fl. 158, este Juízo decidiu por revogar a liberdade 

provisória do acusado PAULO BORGES ROCHA, devido o descumprimento 

das condições da liberdade provisória de item “III” de fl. 124 “não se 

envolver em novos crimes”, visto que se encontrava preso na ação penal 

Código 183810, por tráfico de drogas.

Defesa Prévia apresentada pela defesa do acusado PAULO BORGES 

ROCHA, fls. 160/178 e documentos de fls. 179/189.

Prisão do acusado Paulo Borges em 26/02/2017, fls. 190/191.

Parecer Ministerial de fls. 192/204, pelo indeferimento do pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado Paulo Borges, bem como pelo 

não acolhimento das teses defensivas apresentadas pela defesa do 

acusado.

Os autos vieram conclusos.

EIS O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva do acusado Paulo 

Borges Rocha.

Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, dos delitos 

descrito no artigo 157, §2, incisos I e II, artigo 71, ambos do Código Penal, 

c.c. artigo 244-B do ECA.

A prisão cautelar somente pode ser decretada quando fizer necessária, 

conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e 

condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

No presente caso a prisão cautelar faz-se necessária para garantir a 

ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o 

agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os 

efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada 

pela doutrina de cautelaridade indireta.

In casu, além da garantia da ordem pública, mister resguardar a aplicação 

da lei penal, uma vez que o acusado mesmo estando ciente das condições 

da liberdade provisória fixadas na fl. 124, não às cumpriu, mostrando o 

total descaso com o Juízo, visto que cometeu novo crime, autos Código 

183810.

Não se olvida que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de 

inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, 

quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

 No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do acusado tem nítido 

propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade e exprimir a 

ideia de assegurar a credibilidade das instituições públicas, para o efeito 

de promover a adoção, em momento oportuno, das medidas e mecanismos 

adequados e eficazes tendentes a implementar políticas públicas de 

persecução criminal e na avaliação contextualizada da gravidade, em 

concreto, da infração penal e das repercussões causadas no seio social. 

Interpretação que resulta da exegese contextualizada do art. 312 do 

Código de Processo Penal e do 144 da CRFB/88.

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, 

por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como 

medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a 

sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a 

pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em 

que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até 

mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, 

de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e 
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descrédito no Poder Judiciário.

Nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em 

conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, 

protagonizadas por parte do réu, é extremamente palpável, de tal sorte a 

revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à 

sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de 

risco à ordem pública.

Estas circunstancias, enfocadas e aquilatadas de maneira 

contextualizada, pendem por atestar e deixam entreve que o indiciado 

insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os 

seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(…) II - A reiteração criminosa, ademais, por si só, caracteriza a ameaça 

à ordem pública, autorizadora da custódia cautelar. (…)” (STF, Habeas 

Corpus n.° 92.697/CE, 1.ª Turma, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, 

julgado em 12/02/2008).

“(…) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CRIMES DE TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO QUALIFICADO E PECULATO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO 

DE PRÁTICAS DELITUOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. É válido decreto 

de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, se fundamentado 

no risco de reiteração da(s) conduta(s) delitiva(s) (HC 84.658). (…)” (STF, 

Habeas Corpus n.º 85.248/RS, 1.ª Turma, Relator: Ministro Carlos Britto, 

julgado em 08/11/2005).

“(…) 3. Como já decidiu esta Corte, ‘a garantia da ordem pública, por sua 

vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim 

resguardando a sociedade de maiores danos’ (HC 84.658/PE, rel. Min. 

Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar ‘pelo perigo que 

o agente representa para a sociedade como fundamento apto à 

manutenção da segregação’ (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, DJ 18/05/2007). Outrossim, ‘a garantia da ordem pública é 

representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas 

criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A garantia da ordem 

pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade 

das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas 

públicas de persecução criminal’ (HC 98.143, de minha relatoria, DJ 

27-06-2008). (…)” (STF, Recurso em Habeas Corpus n.º 97.449/RJ, 2.ª 

Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 09/06/2009).

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por 

relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a 

respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, 

manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o 

condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando 

se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a 

ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(…) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como 

primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si 

sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos 

hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em 

tela. Precedente do STF. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 139.136/SC, 5.ª 

Turma, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

15/09/2009).

“(…) 3. Eventuais condições favoráveis do paciente - tais como a 

primariedade, bons antecedentes, família constituída, emprego, residência 

fixa, saúde debilitada - não impedem a segregação cautelar se o decreto 

prisional está devidamente fundamentado. (…)” (STJ, Recurso em Habeas 

Corpus n.º 21.102/MG, 5.ª Turma, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

julgado em 19/08/2009).

Doutra banda, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, tratado na decisão anterior que a decretou.

Neste sentido:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 

principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições 

pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da 

liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a 

manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da 

Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 

2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, 

Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.”

 Por fim, quanto o fato da desproporcionalidade entre eventual pena a ser 

aplicada alegada pela defesa (possibilidade de cumprimento de eventual 

pena em regime aberto ou semiaberto), é circunstância que em nada influi 

no presente caso, já que a cautelaridade aqui mantida se refere aos 

fundamentos da devida aplicação da lei penal, da conveniência da 

instrução processual, além de que o fato cometido, é de gravidade 

manifesta.

 Não havendo que se falar em ‘suposta pena perspectiva’, já que a 

individualização de eventual pena será analisada em momento processual 

oportuno, além do que em casos como o presente a segregação cautelar 

é medida de rigor (art. 313, inciso I do CPP).

Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste momento processual o 

deferimento e aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a 

garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, acompanho 

o Parecer Ministerial de fls. 192/204, como razão de decidir e INDEFIRO, 

por ora, o pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado em favor 

de PAULO BORGES ROCHA.

Intimem-se e cientifiquem-se.

QUANTO ÀS DEFESAS PRELIMINARES.

Em relação ao pedido de nulidade da prova obtida de forma ilícita, a tese 

arguida pela defesa técnica do réu Paulo não merece guarida. Explico 

melhor.

Segundo preceitua o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é 

asilo inviolável, exceto nos casos de flagrante delito, desastre ou para 

prestar socorro. Logo, ainda que houvesse invasão de domicílio, estaria 

abarcada pela situação de flagrância, conforme se depreende das 

informações constantes no inquérito policial e do depoimento dos policiais 

militares, as denúncias anônimas informaram especificamente o local.

De acordo com o entendimento majoritário e nos termos do artigo 33 da Lei 

de Drogas (Lei n.º 11.343/2006), ter entorpecentes em depósito constitui 

crime permanente, caracterizando, portanto, a condição de flagrante delito 

a que se refere o dispositivo constitucional.

Assim é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

 “(...) 2. O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, razão por que não 

há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, 

pois a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da 

autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente 

da expedição de mandado judicial (...)”. (STJ - HC: 204108 RJ 

2011/0086158-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

09/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)

“(...) Tratando-se de tráfico de entorpecentes, na modalidade "ter em 

depósito", delito de natureza permanente, no qual a consumação se 

prolonga no tempo e, consequentemente, persiste o estado de flagrância, 

admite-se, ainda que em período noturno, o ingresso da Polícia na casa em 

que está sendo praticado tal crime, com a consequente prisão dos 

agentes do delito e apreensão do material relativo à prática criminosa. - 

Habeas-corpus denegado”. (STJ - HC: 21392 MG 2002/0035264-4, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 22/10/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.11.2002 p. 296)

Há, portanto, a possiblidade de busca e apreensão em casa, sem ordem 

judicial, se ali estiver sendo cometido crime. E, aliás, para o caso, o crime 

era permanente.

“(...) I – O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de 

revisão criminal. Precedentes. II – Não há falar em incompetência do Juízo 

que determinou os mandados de busca e apreensão ante a ausência do 

nexo de causalidade entre as armas encontradas e os mandados de 

busca e apreensão ora impugnados. III – É orientação desta Corte ser 

dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de 

flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que 

se fale em ilicitude das provas obtidas. Precedente. IV – Recurso ordinário 

a que se nega provimento”. (STF - RHC: 121419 SP, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-20
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Nesse caso, não se pode falar em provas ilícitas, uma vez que, no caso 

de crime permanente, o momento consumativo do delito está sempre em 

execução.

No mais, considerando-se que as alegações das defesas versam sobre o 

mérito da causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular 

instrução criminal, por ocasião da prolação da sentença, bem como não se 

vislumbram elementos ensejadores da absolvição sumária dos réus, 

porquanto não se mostram presentes nenhuma das situações elencadas 

pelo art. 397, do CPP, designo audiência para instrução e julgamento do 

processo para o dia 27 de março de 2018, às 17h30m.

Intimem-se e requisitem-se os acusados.

Cientifiquem-se o MPE e as Defesas.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 10, 152 e 

178. Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 13 de março de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 149545 Nr: 3902-96.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO, 

SABRINA CUNHA SOUSA, KAIUMI ISTEFANI SILVA LIMA, LAURISANGELA 

SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16.948-MT, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT

 Intimar o Nobre Advogado Dr. João Carneiro Barros Neto, para que no 

prazo legal apresente memoriais finais nos presentes autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 170266 Nr: 3540-60.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número do Processo: 3540-60.2017.811.0040

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Parte Ré: ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

Data e horário: sexta-feira, 23 de junho de 2017, 14:30 horas.

PRESENTES

 Juiz de Direito em Substituição Legal: Dr. Glauber Lingiardi Strachicini

Promotora de Justiça: Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides

 Ausente o Advogado do Réu: José Francisco de Azevedo Pontes

Ausente o Réu: ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência e apregoada as partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas.

 Ausente as testemunhas de acusação, as quais não foram requisitadas 

para o ato.

 Pelo Ministério Público foi requerida a redesignação do ato, 

requisitando-se as testemunhas de acusação indicadas na denúncia.

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

a) redesigno a audiência para o dia 27 de novembro de 2017, às 

13h30min. Intimem-se e requisitem-se as testemunhas de acusação. 

Intimem-se as testemunhas de defesa de fls. 73 e 77.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Roger Felipe Paulini, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz Substituto, em substituição legal.

Promotora de Justiça: Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 170266 Nr: 3540-60.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Processo: 3540-60.2017.811.0040 (código 170266)

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 27/11/2017, às 13:30min para o dia 

11/04/2018, às 13:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

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 Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 183519 Nr: 11274-62.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 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 03/04/2018, com início às 09h, no fórum desta comarca.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186792 Nr: 2178-86.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA, WESLEY 

BRASIL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Processo: 2178-86.2018.811.0040 (Código: 186792) VISTO/EM. Trata-se 

de pedido de dispensa de fiança feito pela defesa do indiciado WESLEY 

BRASIL FERREIRA. Afirma a defesa que o indiciado não possui condições 

de realizar o pagamento do valor arbitrado pelo juiz na audiência de 
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custódia de 3 (três) salários mínimos, vez que atualmente encontra-se 

sem nenhuma renda, até mesmo porque esta privado de seus direitos, 

seus familiares são pessoas de poucas posses e não podem proceder o 

pagamento sem comprometer a sua própria subsistência, pugnando ao 

final para concessão da liberdade provisória sem fiança. O Ministério 

Publico manifestou as fls. 71/72, pelo indeferimento do pedido de 

exoneração de pagamento da fiança formulado pela defesa do indiciado. É 

o relato. Decido Pois bem. É cediço que a prisão só pode ocorrer em 

casos excepcionais, sendo o último recurso a ser utilizado pelo Poder 

Público, cabível apenas nas hipóteses em que se mostra imprescindível 

para o controle social. É o que se extrai do precedente jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal a seguir transcrito: (...) Ex postis, nos termos do 

art. 325, § 1º, inc. II, do CPP, reduzo o valor da fiança em 2/3 (dois terços) 

do valor anteriormente arbitrada, qual seja 3 (três) salários mínimos, 

ficando esta estabelecida em 2 (dois) salários mínimos. Intime a defesa do 

indicado. Ciência ao MPE. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 12 de março de 2018. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146657 Nr: 2305-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LIGIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 2305-92.2016.811.0040 (Código: 146657) VISTO/EM Trata- se 

de pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar feito 

pela defesa da ré ANA LIGIA PEREIRA DE SOUZA. Aduz a defesa que a 

ré precisa dedicar cuidados aos seus filhos, todos menores de 12 (doze) 

anos, conforme certidão de nascimento anexo aos autos (fls.159/162), 

afirmando que a substituição se faz necessárias até mesmo por razões 

de cuidados da saúde dos infantes. Fundamenta o seu pedido na decisão 

proferida pelo STF no HC n.º 143.641 e artigo 318 do CPP. O Ministério 

Publico manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 165/174). É o relato 

do necessário. Fundamento e Decido. (...) Desse modo, impõe-se concluir 

que a manutenção da questionada prisão se justifica, porquanto 

demonstrada a necessidade de subtrair da ré sua liberdade, como forma 

de garantir-se a ordem pública. (...) Diante da justificativa acima exposta, 

INDEFIRO o pedido feito pela defesa para substituir a prisão preventiva da 

ré em prisão domiciliar. (...) Sem prejuízo do acima exposto, dou por 

encerrada a instrução processual, determinando a intimação das partes 

para apresentarem alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias. Solicite ao juiz deprecado urgência no cumprimento da missiva 

expedida e encaminhada aquele juízo em 11/10/2016 (fls.89/90), vez que o 

processo é de réu preso, cuja instrução já encontra-se encerrada, 

aguardando apenas a devolução da missiva devidamente cumprida. 

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 12 de maio de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 136151 Nr: 8560-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO da defesa, acerca das certidões de fls. 151 e 156, a fim 

de que apresente, com urgência, o atual endereço das testemunhas do 

réu, arroladas na resposta à acusação, haja vista a designação de 

audiência para o dia 18/04/2018, com início às 16h.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160697 Nr: 9521-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA RODRIGUES DOS REIS, JHENI 

MAIARA ESPINDOLA DE ARAUJO, JULIANO RAMALHO DIAS, ANDERSON 

LUIZ PAGLIOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/0

 Certifico e dou fé, que considerando a certidão de fl. 863 a qual o réu 

Juliano Ramalho manifesta o desejo de recorrer, procedo a INTIMAÇÃO da 

defesa a fim de apresentar seu recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146657 Nr: 2305-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LIGIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé , que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa 

acerca do conteúdo da decisão de fls.175/178, precisamente acerca do 

INDEFERIMENTO do pedido para substituir a prisão preventetiva da ré em 

prisão domiciliar, bem como a determinação de que seja realizado estudo 

psicossocial dos infantes pela equipe multidisciplinar do juízo, devendo a 

defesa da ré informar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias o endereço 

onde eles se encontram e aos cuidados de quem, fixando desde já prazo 

de 15 (quinze) dias para a realização do estudo e entrega do laudo nos 

autos.Sem prejuízo do acima exposto, dou por encerrada a instrução 

processual, determinando a intimação das partes para apresentarem 

alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179677 Nr: 8925-86.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Mantenho o feito em gabinete para analise do pedido de liberdade 

requerido pela defesa em audiência.

3- Designo audiência em continuação para oitiva das testemunhas de 

ausencia justificada para o dia 10/04/2018 às 09:00 horas.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 08:20 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184293 Nr: 373-98.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 Processo: 373-98.2018.811.0040 (Código 184293) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de continuação para o dia 10/04/2018, às 15:30hs. Para 

tanto, intime-se a vítima Fernando Amaro de Mello no endereço constante 

à fl. 149. Sem prejuízo ao acima exposto, uma vez que a pedido de 

liberdade provisória feita pela defesa do acusado oralmente em audiência 

conforme mídia em anexo, abra-se vistas dos autos ao MPE para 

manifestação. 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. 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-Ass, 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, 13 de março de 2018. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163831 Nr: 11422-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA MESQUITA DE LIMA ALMEIDA, 

TAINARA SALLY REIS PAES, GUILHERME VINICIUS BARBOSA DA SILVA, 

itamar de jesus oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068 B

 Processo: 11422-10.2016.811.0040 (Código: 163831)

 VISTO/EM.

Para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa das acusadas as fls. 

168, bem como para o interrogatório da ré NATALIA MESQUITA DE LIMA 

ALMEIDA, designo audiência de continuação para o dia 03/04/2018, às 

15hs50min.

Sem prejuízo do acima exposto, face a certidão de fls. 366, uma vez que a 

defesa em nada manifestou quanto a ausência da testemunha Marcia de 

Oliveira, na audiência designada pelo juízo deprecado, declaro preclusa a 

prova testemunhal supra.

 Intime todos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 13 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 149384 Nr: 3825-87.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo: 3825-87.2016.811.0040 (Código 149384)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que na data do dia 29/03/2018 o e. TJMT declarou 

ponto facultativo, resta por prejudicada a oralidade anteriormente 

aprazada para esta data, desse modo redesigno a oralidade para o dia 

10/10/2018, às 14:30min.

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.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 12 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 122948 Nr: 1160-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIDOR LEOPOLDO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Processo: 1160-35.2015.811.0040 (Código 122948)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que na data do dia 29/03/2018 o e. TJMT declarou 

ponto facultativo, resta por prejudicada a oralidade anteriormente 

aprazada para esta data, desse modo redesigno a oralidade para o dia 

10/10/2018, às 17:30min.

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.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 12 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143538 Nr: 548-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 Processo: 548-63.2016.811.0040 (Código 143538)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que na data do dia 28/03/2018 o e. TJMT declarou 

ponto facultativo, resta por prejudicada a oralidade anteriormente 

aprazada para esta data, desse modo redesigno a oralidade para o dia 

17/10/2018, às 13:30min.

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.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 12 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO
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Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Decisão

Autos n. 4105-42.2018.811.0055 (Código: 273783)

Vistos.Trata-se de pedido de licença prêmio formulado pelo Servidor 

Agenor de Souza Almeida, matrícula 2.892 relativo ao quinquênio 

23/02/2013 a 23/02/2018.A fl. 05, consta informação da Central de 

Administração da comarca de Tangará da Serra de que o servidor não 

infringiu com o disposto no art. 110 da Lei Complementar 04/90.É o 

relatório. Decido. Cumpridos os requisitos legais, consoante disposição 

expressa no artigo 109 e seguintes da Lei Complementar nº 04/90, bem 

como considerando a informação prestada pela Coordenadoria 

Administrativa da comarca de Tangará da Serra DEFIRO a concessão da 

Licença Prêmio, requerida pelo Servidor AGENOR DE SOUZA ALMEIDA, 

referente ao quinquênio de 23/02/2013 a 23/02/2018, condicionando seu 

usufruto ao disposto no art. 111 da supracitada Lei.

Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.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.: 273201 Nr: 3605-73.2018.811.0055

 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: AGROPECUÁRIA PALMITAL S/A, OCTÁVIO THOMÉ, 

MARIA APARECIDA HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DONIDA CRESTANI, GERALDO 

VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de junho de 2018, às 

16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de 

retificar a capa dos autos para que passe a constar como valor da causa: 

R$ 4.500.000,00 (fl. 129).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16401 Nr: 2656-45.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA M.FANTINATO 

VIEIRA - OAB:8.464 OAB/MT, ILMA SANTOS MORAIS - OAB:OAB/MT 

13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - OAB:3613-B/MT, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, por conta da 

novação proveniente da aprovação e homologação do plano de 

recuperação judicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.Pelo 

princípio da causalidade, considerando que a inicial da execução fora 

apresentada em data posterior à data indicada no ofício de fl. 593-verso, 

ou seja, em data posterior à distribuição da recuperação judicial da 

empresa executada, quando, em verdade, o crédito deveria, desde aquele 

momento, ter sido habilitado nos respectivos autos da recuperação 

judicial, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% do valor da 

execução, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, porém, contudo, 

condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC.No ponto, 

vale dizer que não se pode debitar ônus de sucumbência à parte 

executada, no que se muda pensamento anterior, na medida em que a 

parte exequente sequer deveria propor a vertente execução, mas habilitar 

o seu crédito na recuperação judicial, haja vista que quando proposta a 

execução já havia, inclusive, sido aprovado o plano de recuperação 

judicial.PROMOVA-SE a vinculação dos valores depositados nestes autos 

aos autos da Recuperação Judicial n. 24716-15.2005.811.0041 – Código: 

215922 (fls. 593/595), comunicando-se ao respectivo juízo do 

feito.P.I.C.Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas 

e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229024 Nr: 17681-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A ingressou com a presente execução em face de 

FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA. EPP e RAMIRO MURAD SAAD 

NETO, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela suspensão do feito até o integral cumprimento da 

avença (fls. 45/48).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 45/48, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 45/48, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o feito 

até o integral cumprimento do acordo.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (18/09/2020 - fl. 

45-verso), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Vale dizer que, como determinado às fls. 51/51-verso, a parte autora 

promoveu o recolhimento complementar das custas e taxa judiciária (fls. 

52-verso/53), em relação ao valor da causa no importe de R$ 26.017,43.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254317 Nr: 20093-40.2017.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 54/54-verso, DEFIRO o prazo de 180 dias 

para que se aguarde o recebimento dos autos aos quais fora realizada a 
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busca e apreensão do veículo na Comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167693 Nr: 7947-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA M.FANTINATO 

VIEIRA - OAB:8.464 OAB/MT, ILMA SANTOS MORAIS - OAB:OAB/MT 

13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - OAB:3613-B/MT, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Vistos.

De início, é preciso dizer que a vertente demanda se trata de execução de 

astreintes fixadas pelo ato judicial prolatado, em 06/08/2012, nos Autos n. 

2656-45.2001.811.0055 (Código: 16401), como se vê às fls. 25/26, de 

modo que, nos termos do ofício n. 85/2018 e documento (fls. 169/171), 

não há óbice ao levantamento dos valores depositados nos vertentes 

autos.

Logo, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte exequente dos valores 

depositados nos vertentes autos, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 

3º, do CPC.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, com o decote dos valores que serão 

levantados em seu favor, pugnando o que entender de direito para o 

andamento do feito.

Não obstante, INTIME-SE, mais uma vez, a parte executada para 

comprovar nos autos a implantação das pensões a que fora condenada, 

sendo certo que responde por multa diária justamente pela recalcitrância à 

respectiva decisão judicial, conforme se vê às fls. 25/26. Aliás, uma vez 

comprovado o cumprimento da ordem judicial, poderá ser reavaliada a 

aplicação da multa diária e respectivos valores cobrados.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181184 Nr: 23228-65.2014.811.0055

 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): FRANCISCO MANOEL MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PEREIRA DOS 

SANTOS BANDEIRA - OAB:5730

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a petição e documentos de 

fls. 166/174-verso.

No mais, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o cálculo da dívida de fls. 151-verso, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228515 Nr: 17180-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME

 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: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Vistos.

Como já determinado à fl. 103, a intimação da parte executada deverá ser 

pessoal, ante a renúncia comunicada às fls. 93/94-verso.

Logo, INTIME-SE a parte executada, pessoalmente, nos termos da decisão 

de fls. 103/104.

Após, CONCLUSOS para a análise do pleito de fl. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273704 Nr: 4037-92.2018.811.0055

 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: JOSÉ NETO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR a 

exclusão, por ora, por parte da demandada, do nome da parte demandante 

JOSÉ NETO MENEZES dos órgãos restritivos de créditos referente ao 

débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00.Independentemente de ser 

obrigação da parte demandada a exclusão, OFICIE-SE aos respectivos 

órgãos de restrição ao crédito para que efetuem a imediata exclusão do 

nome da parte demandante de seus cadastros no que tange ao débito em 

comento, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o 

limite de R$ 38.160,00.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de 

maio de 2018, às 16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente agendada 

audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções 

de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais 

de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte 

demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 

do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da 

audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, 

com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.CONCEDO os benefícios 

da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência.Por oportuno, ante a palpável 

hipossuficiência técnica da parte demandante, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135650 Nr: 5846-64.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. P. G. INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. I. C. DISTRIBUIDORA DE TINTAS E 

MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:OAB/RS44096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor 

de "matéria para imprensa", a fim de intimar os advogados da parte autora 

para requererem o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271590 Nr: 2433-96.2018.811.0055

 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: DARLAN ONOFRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.
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DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de maio de 2018, às 

16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271337 Nr: 2282-33.2018.811.0055

 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: DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCON CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273788 Nr: 4115-86.2018.811.0055

 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: HELIO CIRINO CAVALCANTE FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a sentença coletiva fora submetida à avaliação do Juízo “ad 

quem”, cujo julgamento colegiado já transitou em julgado, por conta do 

efeito substitutivo, o título exequendo, que se pretende liquidar, passar a 

ser o acenado acórdão. Logo, deve instruir a petição inicial.

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover 

a juntada de cópia da sentença, do aludido acordão e respectiva certidão 

de trânsito em julgado, bem como para indicar o seu endereço eletrônico, 

na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274115 Nr: 4360-97.2018.811.0055

 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: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, CNF 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA. pretende alcançar o 

bem que se encontra em posse da parte requerida JOÃO BATISTA 

CORREA DA COSTA NETO, em decorrência do contrato bancário indicado 

às fls. 54 e 56.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 26/27. Assim, atendendo 

ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206176 Nr: 19833-31.2015.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

RICARDO TURBINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11686, Ricardo Turbino Neves - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante das respostas apresentadas pelas 

instituições financeiras, remeto os autos ao setor de "matéria para 

imprensa", a fim de intimar os advogados da parte autora para requererem 

o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273782 Nr: 4103-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOARES DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência.CITEM-SE as empresas 

demandadas, indicadas à fl. 13, item “d”, para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem e requererem as provas cabíveis, nos termos do artigo 135 

do CPC. No mais, SUSPENDO o trâmite da execução até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme 

previsão do artigo 134, § 3º, do CPC.Por fim, PROMOVA-SE a alteração da 

autuação e distribuição para que passe a constar, como requerida, as 

sociedades empresárias indicadas à fl. 13, item “d”, uma vez que o pleito 

de desconsideração é movido em face delas e não dos sócios. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58103 Nr: 7571-64.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA PRIMO SOUZA, POLIANE PRIMO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MARIA RIBEIRO, EDISANDRO 

PEIXOTO AZEVEDO, AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, FABER VIEGAS - OAB:2105-A, HUMBERTO 

SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, RONDON BRASIL VIEGAS - OAB:OAB/RJ 

141.424, RUBIA VIEGAS APOLINARIO - OAB:OAB/MT 5.255

 Dessa feita, diante do cenário delineado acima, À CONTADORIA para que 

calcule o valor devido, até o dia 13/03/2017, data na qual ocorreu o 

depósito pela parte executada (fl. 844). Realizados os cálculos, a 

Contadoria deverá esclarecer se o valor de R$ 192.903,57, como 

depositado à fl. 844, quitou a dívida ou há saldo remanescente. No ponto, 

deverá ser observada, quando da confecção do cálculo judicial, como 

acima indicado, a limitação da responsabilidade da executada Fabiana 

Maria Ribeiro Azevedo. Se houver saldo remanescente, deverá atualizá-lo 

até os dias atuais, com a inclusão da multa de 10% e dos honorários 

advocatícios, também, de 10%. Cumprida essa diligência, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre o cálculo 

apresentado, oportunidade em que a parte executada, se não discordar 

do cálculo e houver parcela restante, deverá depositar eventual débito 

remanescente, sob pena de penhora “on line”. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273259 Nr: 3633-41.2018.811.0055

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSON DA COSTA FLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, o objetivo da ação de busca e apreensão decorrente de 

contrato de alienação fiduciária é ver apreendido o bem objeto do contrato.

 Logo, o “quantum” determinado como valor da causa não deve ser outro 

senão o da dívida do devedor perante o credor, ou melhor, o saldo 

devedor em aberto.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já 

decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA 

AO SALDO DEVEDOREM ABERTO. I. Na esteira dos precedentes desta 

Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado 

com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em 

aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (STJ - REsp: 

780054 RS 2005/0149469-1, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 14/11/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 12/02/2007 p. 264)

Desse modo, a parte autora deveria ter apresentado como valor da causa 

o valor total do saldo devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), 

no vertente caso, a importância de R$ 39.190,08.

Afinal, trata-se do valor total devido, utilizado, inclusive, segundo 

jurisprudência do STJ, para que seja realizada a purgação da mora.

Logo, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

indicar o valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do saldo 

devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), no vertente caso, o 

montante de R$ 39.190,08, como indicado à fl. 19, com o recolhimento da 

diferença das custas e da taxa judiciária, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273787 Nr: 4113-19.2018.811.0055

 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: JOAO FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a sentença coletiva fora submetida à avaliação do Juízo “ad 

quem”, cujo julgamento colegiado já transitou em julgado, por conta do 

efeito substitutivo, o título exequendo, que se pretende liquidar, passar a 

ser o acenado acórdão. Logo, deve instruir a petição inicial.

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover 

a juntada de cópia da sentença, do aludido acordão e respectiva certidão 

de trânsito em julgado, bem como para indicar o seu endereço eletrônico, 

na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2453-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Dessa feita, CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121923 Nr: 1009-97.2010.811.0055

 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: PAULINO DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO VEÍCULOS, ARIOVALDO BARBOSA 

DOS SANTOS NETO, SERGIO P DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS 

- OAB:13331/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 252 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227321 Nr: 16140-05.2016.811.0055
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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: DARCI BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

EDESIO DO CARMO ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15.995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651-A, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA 

- OAB:MS 5.871

 Posto isso, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 07 de junho 

de 2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo 

próprio Centro.Não obstante inicialmente agendada audiência de 

conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma 

sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC.INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado do 

demandado Edesio do Carmo Adorno.Após, CITE-SE o demandado Edesio 

do Carmo Adorno, sendo certo que o prazo de resposta observará o 

artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização 

da audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição 

amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.Devidamente 

citada, a parte demandada Sul América Companhia Nacional de Seguros 

S/A apresentou contestação em duas oportunidades, como se vê às fls. 

26/33 e fls. 45/47. Logo, quando à demandada Sul América Companhia 

Nacional de Seguros S/A e à parte autora, bastará a comunicação da 

solenidade por meio do respectivo advogado, conforme interpretação 

sistemática do artigo 334, § 3º, do CPC. Depois, fica devidamente anotado 

que a demandada Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A não 

precisará apresentar nova resposta, uma vez que já a apresentou nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116812 Nr: 6858-84.2009.811.0055

 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: DARCI BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15.995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, ADOTO as seguintes providências:a)INDEFIRO o pedido de 

fls. 377/378. b)DEFIRO parcialmente o pleito de fls. 363/363-verso para 

que, uma vez reconhecendo a revogação tácita da procuração “ad judicia” 

de fl. 19, pontuar que, doravante, o digno advogado ali constituído poderá 

peticionar, querendo, em nome próprio, ou seja: não poderá mais 

peticionar em nome da parte.c)DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 

354/356 apenas para que seja levantado em nome do digno advogado 

Edésio de Carmo Adorno o valor e respectivos acréscimos condizentes 

aos honorários advocatícios sucumbenciais, acordados em R$ 

1.570,00.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162544 Nr: 14006-10.2013.811.0055

 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): FRANCISCO EMERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 177 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 665,00 

(Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Maurildes Silva Carvalho, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118251 Nr: 8240-15.2009.811.0055

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI PEREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:73787/RS, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 154 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 183,70 

(Cento e Oitenta e Três Reais e Sententa 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 Oficiala 

de Justiça Ana Carolina Moggi Soares, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258498 Nr: 23660-79.2017.811.0055

 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: CARLOS ALBERTO ZILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NOROESTE DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, LUIZ SERGIO DE TOLEDO BARROS - OAB:OAB/PR 

2.430

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 76/150 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265825 Nr: 29052-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.34, 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
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 Auxiliar Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 17004 Nr: 3547-66.2001.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDLMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico, ante o ofício de fls. 122/125, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar as partes a se manifestarem, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216378 Nr: 6957-10.2016.811.0055

 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: RAMG, GMG, MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUREO DE OLIVEIRA GRAJEL, Cpf: 

99110377115, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil.Custas pela parte requerente, 

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.

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, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de março de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257774 Nr: 23007-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNGDS, LTN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Sra. Lurdes Terezinha Nicolli qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Jessica Nicolli Gomes da Silva, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a Sra. Lurdes 

Terezinha Nicolli, portanto, privada de, sem a curadora ora indicada, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270569 Nr: 1618-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LQDS, EJM, HJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Com efeito, embora não exista exigência legal para constar na inicial a 

relação dos bens, deverá o requerente proceder, quando da petição 

pedindo a abertura do inventário, estimativa dos valores dos bens, 

atribuindo estes ao valor da causa.

 Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e atribua a causa seu 

correto valor, com consequente recolhimento das custas complementares, 

sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

com julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante estabelece o 

art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248060 Nr: 15165-46.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDGBS, AMBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 244 de 756



RONDONÓPOLIS -MT - OAB:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 79, 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.: 270206 Nr: 1266-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDLJ, VNOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSMODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

 Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, devendo aportar aos 

autos representação processual (art. 104 do CPC), sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252956 Nr: 19172-81.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGA, CADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo à fl. 

37/38, pugnando pela homologação e consequente extinção e 

arquivamento do feito.

Deste modo, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação de fl. 37/38 celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228699 Nr: 17350-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKF, DDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON DONIZETE AMANTE - 

OAB:16639-B

 Vistos.

Em análise dos autos, vejo que as partes pretendem realizar exame de 

DNA, desse modo, 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, oportunidade em que será feita a coleta de 

material genético.

Intimem-se as partes, que deverão estar presentes, bem como a criança, 

na data e horário designados, devendo o requerido na própria audiência 

efetuar o pagamento do exame de DNA, no valor de R$ 170,00 (cento e 

setenta reais), na data da realização do exame.

Devendo constar, no mandado, que o suposto pai e a genitora da criança 

deverão trazer cópia dos seus documentos pessoais (CPF e RG) e a 

cópia da Certidão de Nascimento da criança, na data da realização do 

exame.

Consignando-se ainda no mandado, que o não comparecimento do 

suposto pai entende-se como recusa a submeterem-se ao exame de DNA, 

induzindo a presunção juris tantum de paternidade (Súmula 301 do STJ).

Caso não haja acordo entre as partes, venham-me os autos conclusos 

para designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252955 Nr: 19170-14.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGA, CADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes em audiência nos 

autos em apenso tombados sob o código nº 252956, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248256 Nr: 15270-23.2017.811.0055

 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: ZLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de uma Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e pedidos 

de pensão alimentícia proposta por Zaine Lucena Pereira Silva, em face de 

Pedro Augusto da Silva, devidamente qualificados.

Analisando o presente feito, verifico que a procuradora da parte autora 

informa que as partes reconciliaram, requerendo assim a extinção da 

presente demanda (fl. 35).

 Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

exequente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

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

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135566 Nr: 5755-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JVDOR, JANDERSON REBECA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Certifico, ante a petição de fls. 205/207, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272390 Nr: 2956-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEZZER & VIEZZER MOTA LTDA - ME, 

DANIELLE VIEZZER MOTA, GIULIANO VIEZZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272390.

 Vistos,

 Com fundamento no parágrafo único do art. 145 do Código de Processo 

Civil, declaro-me suspeito para processar e julgar este processo, 

ordenando a remessa dos autos ao meu substituto legal.

 Anote-se na capa dos autos a suspeição afirmada.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13314 Nr: 2308-61.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE, JOSÉ ROBERTO 

FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 6.005A, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora em fl. 648, 

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 deuma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro Alto da Boa Vista, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180841 Nr: 22780-92.2014.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. G. FEDERICI E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10240, KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Certifico que, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 146/148 

foi apresentada pelo embargado no prazo legal. Dessa forma, intimo o 

embargante para se manifestar, querendo, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7368 Nr: 1876-13.1998.811.0055

 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: PIERRE MARRET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL DE CAMPO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCINDO BATISTA DA SILVA 

ROQUE - OAB:OAB/RS: 26036

 Certifico que intimo a parte exequente para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 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, ficando advertida de que 

não havendo manifestação o processo será extinto com fundamento no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209702 Nr: 1899-26.2016.811.0055

 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: DANIEL PEREIRA DA SILVA, RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORSA REFRIGERANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO HÉLIO DA COSTA 

NETO - OAB:43435

 Vistos, Venham-me os autos conclusos para decisão. Os presentes 

saem intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152954 Nr: 1621-30.2013.811.0055

 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: IVANILDES TAVARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIVALDO NUNES LACERDA, HOSPITAL 

DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 
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LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/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. Honorários na forma acordada, ficando 

sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se 

houver pedido de cumprimento pela parte autora. Os presentes saem 

intimados com renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124115 Nr: 3126-61.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSÉ GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARIA GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA KATUCHA GALLI - 

OAB:260286, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 387/388 da executada, 

comprovando o pagamento do débito, intimo o exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110843 Nr: 1083-88.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PIRES DE MELLO - 

OAB:18214/O, ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que, intimo o exequente para juntar aos autos a planilha 

atualizada do débito, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 60104 Nr: 1719-25.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. BUBICZ ME, MARCOS HENRIQUE BUBICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 Certifico que, intimo novamente a exequente para informar nos autos se 

os executados cumpriram o acordo, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 17818-21.2017.811.0055

 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: DINALVA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a proposta de 

honorários periciais no importe de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 

reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154769 Nr: 3386-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALVES SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que intimo a parte requerente para se manifestar sobre os 

documentos juntados às fls. 257/268, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263216 Nr: 27129-36.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINILSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação em fl. 210, 

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 uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro Vila Horizonte, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267561 Nr: 30331-21.2017.811.0055

 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 ANTUNES DE FRANÇA EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY HITTARU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o teor da certidão de fl. 34, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono 

os presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274079 Nr: 4329-77.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, VILSON ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERT SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:9916-D, JOSÉ CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 11, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos), a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, juntando o comprovante 

nos autos. Ademais, não há cópia do despacho do juízo deprecante, 

determinando a penhora e avaliação de bens do devedor. Sendo assim, 

nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para 

regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136481 Nr: 6741-25.2011.811.0055

 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: JOSE RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 132439 Nr: 2299-16.2011.811.0055

 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: LIZETE TRAMARI RODRIGUES

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 155459 Nr: 4085-27.2013.811.0055

 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: PEDRO BENEDETTI HIDALGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 135860 Nr: 6075-24.2011.811.0055

 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: MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 143262 Nr: 2775-20.2012.811.0055

 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: TEREZA LEONARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 248 de 756



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 128452 Nr: 7326-14.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 142161 Nr: 1536-78.2012.811.0055

 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: FRANCISCO PEDRO GOLIN

 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:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 135840 Nr: 6047-56.2011.811.0055

 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: MARIA NEIDI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 147149 Nr: 6921-07.2012.811.0055

 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: EUNICE ZITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.
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Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 142805 Nr: 2260-82.2012.811.0055

 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: FRANCELINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 166487 Nr: 6009-39.2014.811.0055

 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: EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 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 COBRANÇA proposta por Ezequiel Ribeiro da Silva 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.Derradeiramente, tendo em vista que alheio a este feito, determino 

o desentranhamento dos documentos de fls.77/79, e, na sequência, que 

sejam encartados aos autos do processo Cód.111569, correlato aos 

mesmos. Por conseguinte, considerando que naquele processo o 

cadastro do autor foi feito equivocadamente, proceda-se na mesma 

oportunidade com a devida retificação em conformidade com os 

documentos pessoais do demandante.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 111569 Nr: 1803-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIQUIEL RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1803-55.2009 (Cód. 111569)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, considerando que não houve discordância do executado, 

HOMOLOGO as planilhas exequendas, devendo o Sr. Gestor 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, 

o qual determina que o cálculo de liquidação será atualizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

que fará incidir juros e correção até a data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

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, 13 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.: 179326 Nr: 21370-96.2014.811.0055

 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: JEOVA MOREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 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. 102, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 270306 Nr: 1385-05.2018.811.0055
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 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: JULIERME ROMERO - OAB:6.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conformidade com a decisão retro, inseri no Sistema 

Apolo o nome do causídico da parte autora, Dr. Julierme Romero - OAB/MT 

6.240, para intimação dos termos da decisão a seguir: "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."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154094 Nr: 2732-49.2013.811.0055

 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: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR SCHLEICHER, ESPOLIO DE ODAIR 

JOSÉ DA SILVA DIAS, ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS, ELAINE CRISTINA 

GUEDES DIAS, GABRIELA DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, FÁBIO 

VALENTE - OAB:8.116-B, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PEDRO GILMAR VANDER SAND - OAB:4.207

 Processo nº 2732-49.2013 (Cód. 154094)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, bem assim tendo em vista que a esposa do extinto 

Odair José da Silva, Sra. Elaine Cristina Guedes Dias, através de seu 

causídico constituído, afirmou que não houve a abertura de inventário em 

decorrência da inexistência de bens, entendo que a sucessão processual 

deverá ser realizada em nome das descendentes.

Destarte, acolho a pretensão de fls. 462/463, no que atine a habilitação 

das herdeiras, devendo, inclusive, ser incluída a Sra. Elaine na qualidade 

de representante da Srta. Daniela, tal como vindicado, devendo ser 

efetuadas as retificações e anotações pertinentes.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162324 Nr: 13616-40.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTON ZACARIAS PETERMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON ZACARIAS 

PETERMMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl.26, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça (...) . 3. Resulta firme do constructo doutrinário e 

jurisprudencial que são devidos os honorários advocatícios mesmo 

quando extinto o processo sem julgamento do mérito, devendo as custas, 

nesse caso, ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do 

processo, consoante o princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 

79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no 

DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148552 Nr: 8452-31.2012.811.0055

 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: AUREA PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de 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.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131215 Nr: 914-33.2011.811.0055

 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: SEVERINO DA SILVA SANTOS

 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 informação de fl. 

175-v, 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.: 126087 Nr: 5042-33.2010.811.0055

 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: MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação retro interposto é 

tempestivo. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 041/2016/CGJ intimo a parte autora/apelada para que, 

querendo, ofereça contrarrazões de apelação, ou recurso adesivo de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000701-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT10998/O (ADVOGADO)

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Numero do Processo: 

1000701-63.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA 

SERRA Vistos, Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSE 

ANTONIO DE OLIVEIRA em face do PREFEITO MUNICIPAL, Fábio Martins 

Junqueira e SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA, Maria das Graças Souto, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe. Sustenta o impetrante ser servidor 

público municipal concursado admitido em 01/09/1980, para o cargo de 

Agente de Fiscalização I, lotado no Departamento de Fiscalização e 

Arrecadação, órgão da Secretaria Municipal da Fazenda de Tangará da 

Serra/MT. Informa que requereu sua exoneração imediata do cargo de 

servidor público em 25/09/2017(Id 12177419). Contudo, a autoridade 

coatora indeferiu o pedido por não se enquadrar nos casos previstos no 

rol do art. 214 da LC nº 6/94 deste Município (id 12177423). Em ato 

contínuo, mediante portaria nº 1323/GP/2017, o Prefeito Municipal 

concedeu ao impetrante, com efeitos retroativos a partir de 06 de outubro 

de 2017, gozo de 03 licenças prêmios com fim previsto para a última 

licença em 02/06/2018 (Id 12177426). Assim, pugna o impetrante pela 

suspensão dos efeitos da Portaria nº 1323/2017 e, consequentemente, 

que a autoridade coatora proceda sua imediata exoneração. Com a 

exordial vieram documentos. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para 

atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente 

regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º: 

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça [...] Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, 

havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o 

direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito 

cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração 

documental. Além disso, para que seja possível a concessão de medida 

liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta 

o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. Entrementes, no caso vertente, em sede de cognição sumária, 

própria deste momento processual, pelos argumentos e documentos 

atrelados na petição inicial, a despeito da aparente relevância do 

fundamento invocado, reputo de rigor o deferimento da medida liminar 

pleiteada. Isso porque, consoante a Lei Complementar n.º 06/1994 que 

institui o regime jurídico único dos servidores públicos do município de 

Tangará da Serra/MT, assegura que, em caso de rescisão do contrato de 

trabalho, a licença prêmio deverá ser indenizada em parcela única, 

consoante §2º do artigo 102, modificado pela Lei Complementar n.º 

204/2015. Assim, independente de haver períodos não gozados de licença 

pelo impetrante, não pode o ente municipal condicionar sua exoneração ao 

usufruto de tais licenças. Outrossim, em análise precária do ato coator, 

consigno que independente da motivação do impetrante para sua 

exoneração, a autoridade coatora extrapolou os limites da 

discricionariedade ao negar o pedido do impetrante sem qualquer 

fundamentação ao prolatar a negativa do pedido, por tratar-se de ato 

vinculado. Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, 

determinando-se que a autoridade coatora suspenda todos os efeitos da 

Portaria n.º 1323/2017, de 18 de dezembro de 2017, publicada em 

23/01/2018, e, consequentemente, promova a imediata exoneração de 

José Antonio de Oliveira de seu cargo público, com efeitos retroativos à 

data do primeiro requerimento administrativo. Resta indeferido o pedido de 

pagamento das verbas rescisórias, inclusive as licenças-prêmio ante a 

vedação legal, nos termos do art. 7, § 2º, da Lei nº 12.016/09. Notifique-se 

a autoridade impetrada para prestar as informações que julgar 

necessárias no prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via 

apresentada. Além disso, com fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei 

nº 12.016/09, determino que seja citada a pessoa jurídica à qual a 

autoridade coatara está integrada, à qual se acha vinculada ou da qual 

exerce atribuição, para que, querendo, ingresse no feito. Decorrido o 

prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista 

ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito isto, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. No mais, cumpra-se 

prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. 

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018. Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000585-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEAMENTO TARUMA II LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS (IMPETRADO)

Mayara Denise Lorin (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000585-57.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA 

IMPETRADO: MAYARA DENISE LORIN, HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS 

Vistos, Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LOTEAMENTO 

TARUMÃ II LTDA, devidamente qualificada, em desfavor de MAYARA 

DENISE LORIN, Técnica do Departamento de Desenvolvimento Urbano e 

HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS, Secretário Municipal de Coordenação e 

Planejamento de Tangará da Serra/MT. Contudo, no Id 12136122 noticia à 

parte impetrante a realização de acordo extrajudicial entre as partes, 

pugnando pela desistência da ação. 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 a 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. 

Isento de custas e honorários. Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais. Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500033-57.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TUANE CRISTINE DOS SANTOS RECHE (IMPETRANTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 252 de 756



Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Numero do Processo: 

0500033-57.2015.8.11.0055 IMPETRANTE: TUANE CRISTINE DOS SANTOS 

RECHE IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITO 

MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA Vistos., Intimem-se as partes do retorno dos autos. Não sendo 

apresentados requerimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, e sendo certo 

que inexistem custas pendentes, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

devidas baixas e anotações. Tangará da Serra/MT, 08 de março de 2018. 

Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 651-11.2005.811.0055

 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: YASUHIRO NAKA, VIRGINIA ETSUKO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, ROBERTO CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA 

FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, SILVIO HENRIQUE CORREA 

- OAB:9979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos,Consoante informação prestada pelo INTERMAT (fls. 1029/1031), 

para a elaboração do Mosaico de localização e reconstituição do Estudo 

Cadastral de título definitivo far-se-á necessário à apresentação das 

peças elencadas à fl. 131.Outrossim, reputo inviável o levantamento de 

dados unilateralmente pela parte, razão pela qual designo perícia 

complementar com o fim de obter mencionadas informações.Diante disso, 

nomeio Fabiano André Petter, Engenheiro Agrônomo inscrito no CREA 

12.050 VD/MT, com escritório profissional localizado na Avenida 

Alexandre Ferranoto, n.º 1200, Distrito Industrial, UFMT, Sinop/MT, CEP 

78557-267, telefone (66) 9 9976-2325, e-mail petter.fabiano@gmail.com, 

para a realização de perícia nos autos, consistente no levantamento das 

informações requisitas pelo INTERMAT à fl. 1031.Intime-se o perito para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando as 

partes cientes de que os contatos profissionais, o currículo e a 

documentação do perito se encontram em prontuário disponível para 

consulta em cartório. Havendo escusa, retornem os autos conclusos para 

nova nomeação de perito.Em caso de concordância, intimem-se as partes 

para que no prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre 

a proposta de honorários. Se ocorrer oposição quanto ao valor da 

proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a 

respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir para 

arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo 

desde logo o valor da proposta, fixando a quantia no montante 

apresentado pelo perito; nesta hipótese, a seguir intime-se a parte autora 

– responsável pelo custeio dos honorários periciais, nos termos do artigo 

95 do CPC – para que providencie o depósito do montante no prazo de 10 

(dez) dias. Feito o depósito, comunique-se o [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264122 Nr: 27753-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, RIO DO MEIO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH, PAULO CESAR FAVARO MOTTA, 

ELONI ROCKENBACH, ADRIANA DE CASTRO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, JOÄO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6.716-MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para efetuar a retirada da Carta 

Precatória expedida nos autos, para comarca de Palotina-PR, no prazo de 

cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183122 Nr: 1152-13.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, Oesle 

Rodrigues, EDINEY RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Intimação das partes para que fiquem cientes do termo de penhora 

expedido nos autos as folhas 166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147926 Nr: 7770-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ADELCIO PANNANBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação das partes para que fiquem cientes do termo de penhora 

expedido nos autos as folhas 192.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20259 Nr: 3562-98.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAR MÁRIO FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SEVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MG44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILÁRIO ANTONIO FANTINEL 

JÚNIOR - OAB:OAB-PR 41.247, JOÃO PAULO MIOTTO AIRES - 

OAB:OAB/PR 48.097

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Campo Novo 

dos Parecis-MT, acostada as fls. 419-423, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128168 Nr: 7035-14.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO GAMBINI, VALTER GAMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 
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10055, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 intimem-se as partes para prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159168 Nr: 7884-78.2013.811.0055

 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: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, 

CLAITON DA SILVA PEREIRA, ROSECLER GOULART PEREIRA, EUGENIO 

SGOBI NETO, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ADRIANA MARIA 

SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Campo Novo 

dos Parecis-MT, acostada as fls.252--257, tendo em vista que o oficial de 

justiça certificou que não localizou a parte requerida, tendo m vista que o 

mesmo estava numa fazenda, e não soube informar o no-me da fazenda e 

nem o horário que poderia encontra o mesmo no re-ferido endereço , 

ficando assim o oficial de justiça impossibilitado de efetuar a citação do 

requerido, desta forma procedeu a devolução do mandado e a carta 

precatória foi devolvida a este juízo, bem como re-querer o que de direito 

no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256989 Nr: 22277-66.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:OAB/PR 24.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA SILVA NETO - 

OAB:11405/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para efetuar o depósito do valor 

correspondente as diligências necessárias à restituição do bem 

apreendido, inicialmente, na Avenida Lions Internacional nesta cidade, ao 

qual será acrescido a importância relativa a tarifa bancária, cujo depósito 

deverá ser efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7482 Nr: 3-41.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DIAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU ALCEMIRO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS DA 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL ELETRONICO N. 214479-4/2016, NO 

VALOR DE R$ 1.413,24, EM FAVOR DE GISELLE CRISTIAN CARPENEDO, 

DATADOS DE 11/02/2016, ENCAMINHADOS À CONTA ÚNICA PARA 

LIBERAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7482 Nr: 3-41.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DIAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU ALCEMIRO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Verifica-se que o ofício de fls. 279/280 informa da impossibilidade de 

penhora do crédito do consórcio pactuado pelo executado em 2008.

Entretanto, o próprio documento informa que o grupo do consórcio ao qual 

o executado faz parte encerrou-se em setembro de 2016. De análise dos 

dados do consórcio, verifica-se que este tem o prazo de 90 meses e fora 

contratado em 24/07/2008, assim, o grupo deste consórcio findou-se em 

24 de janeiro de 2016.

Sendo assim, conforme art. 31 da Lei nº 11.795/2008 e artigo 27 da 

Circular nº 3.342/2009, entendo que encerrado o grupo do consórcio, 

devido o ressarcimento ao consorciado dos valores pagos, até mesmo no 

caso de excluídos.

Diante do exposto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA 

sobre o crédito do Contrato de Consórcio 001240569 grupo 0356, Cota 

03-066, ficando vedada a restituição dos valores ao contratante, devendo 

a instituição informar o montante do contrato, procedendo-se em seguida 

transferência dos valores por meio de depósito judicial vinculado aos 

autos.

Com o retorno do mandado, vistas ao exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias requerer o que entender de direito.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264209 Nr: 27832-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FEITOZA DE SOUZA, ALLAN 

CLEVERSON SANCHES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE OLIVEIRA BORGES 

MORETI - OAB:16476 MT, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

execução, ao qual será acrescido a importância referente a respectiva 

tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligência 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264209 Nr: 27832-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FEITOZA DE SOUZA, ALLAN 

CLEVERSON SANCHES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE OLIVEIRA BORGES 

MORETI - OAB:16476 MT, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para providenciar o recolhimento das custas da 

certidão expedida, nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, todos do Código de Processo Civil, bem como 
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a retirada da certidão para providenciar as averbações e comunicações 

necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, 

sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131734 Nr: 1505-92.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO CORREA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos,

Considerando-se as justificativas apresentadas pelo exequente (fls. 428), 

bem como que a presente execução corre a revelia do executado, DEFIRO 

consulta junto ao INFOJUD para a identificação de bens em nome do 

devedor, sendo certo que os documentos obtidos através da Receita 

Federal devem ser mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, considerando a homologação do cálculo em fl. 410, já 

descontado os valores depositados em juízo, e que o executado, 

devidamente intimado a pagar o valor remanescente, quedou-se inerte, 

não vislumbro óbice no levantamento integral dos valores vinculados a 

este feito em favor do exequente. Assim, expeça-se o competente alvará 

de liberação dos valores, observando-se a conta indicada à fl. 428/v, e os 

poderes da procuração.

Decorrido o prazo para manifestação do exequente, inerte, cumpra-se a 

determinação dos parágrafos 1 e 2 da decisão de fl. 423.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271173 Nr: 2144-66.2018.811.0055

 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: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, Rafael Netto Moreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rúbia Argenta Deon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto ao 

complemento de diligência do oficial de justiça: Devido as diligências 

complementares que se mostraram necessárias, solicito que seja intimada 

a parte Autora a fim de que recolha o valor de R$ 73,48 (setenta e três 

reais e quarenta e oito centavos). Devendo a guia ser gerada por meio do 

site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, em 

nome do Oficial de Justiça Arash Kaffashi.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211480 Nr: 3195-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ MULETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito acerca da certidão de folhas 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271116 Nr: 2082-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

execução, ao qual será acrescido a importância referente a respectiva 

tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligência 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224065 Nr: 13395-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para efetuar o preparo e posterior 

retirada da Carta Precatória expedida nos autos, para comarca de São 

Jose do Rio Claro MT, juntando nos autos o comprovante de distribuição, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264175 Nr: 27807-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ROSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

execução, ao qual será acrescido a importância referente a respectiva 

tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligência 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 123905 Nr: 2912-70.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE OLIVEIRA PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Execução Número: 2912-70.2010.811.0055

Nome Reeducando: Jefferson de Oliveira Pena

Condenações:

Pena: 7a 10m 15d

Data Condenação: 08/09/2014

Data do Fato: 13/11/2006
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Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 7a 0m 0d

Data Condenação: 08/09/2014

Data do Fato: 01/04/2009

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Pena: 5a 6m 0d

Data Condenação: 08/09/2014

Data do Fato: 08/09/2014

Fração para Livramento Condicional: 1/1 - Hediondo Reincidente

Fração para Progressão Regime: 3/5 - Hediondo Reincidente

Detrações:

 Data Inicial:13/11/2006

Data Final:28/02/2007

Data Inicial:01/04/2009

Data Final:08/02/2012

Data Inicial:09/02/2012

Data Final:05/03/2012

Data Inicial:15/04/2013

Data Final:15/11/2013

Data Inicial:16/11/2013

Data Final:07/09/2014

Remições:

 Quantidade de Dias: 78

Data de Prisão Definitiva: 08/09/2014

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 08/09/2014

Data para progressão de regime: 09/02/2021

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 08/09/2014

Data Livramento Condicional: 22/08/2022

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 12a 0m 8d

Pena Cumprida até data Atual: 8a 1m 19d

Data do Término da Pena: 22/03/2030

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266258 Nr: 29355-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos...

1. Trata-se de cumprimento de mandado de prisão em nome de Wellington 

Almeida da Silva, oriundo de executivo de pena que tramitava perante a 

Comarca de Maringá/PR.

2. Foi determinada a expedição de ofícios, a fim de que seja regularizada a 

prisão do apenado.

 3. Às fls. 21/22 consta pedido para que seja oficiado à Comarca de 

Maringá/PR a fim de que remetam o executivo de pena a esta Comarca.

4. Certifique-se se houve resposta pelo Juízo de Maringá quanto ao ofício 

expedido nos autos, salientando que em caso de inércia, será aplicado o 

art. 1.434 da CNGC.

"Art. 1.434. Comunicado ao Juízo expedidor da ordem e se não deprecada 

a prisão, no prazo de 05 (cinco) dias, será efetivado arquivamento do 

autuado, por reputar-se com a omissão, estar a prisão desprovida de 

interesse legal, cientificando-se à origem."

5. Quanto ao pedido para que seja oficiado requisitanto o executivo de 

pena a esta Comarca, deverá o requerido pleitear tal providência junto à 

Comarca onde tramita a execução, informando seu atual endereço.

 Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264993 Nr: 28394-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ALMEIDA LIMA, GIOVANI PERATELLI 

DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899

 Processo Crime nº. 28394-73.2017.811.0055 – Cód. 264993VISTOS 

ETC.Cuida-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de VITOR ALMEIDA LIMA e GIOVANI PARATELLI DA FONSECA, 

em que lhe são atribuídos a prática dos crimes tipificados no artigo 33, 

caput, da Lei n° 11.343/06 e artigo 14, da Lei nº 10.826/03.Segundo 

consta da denúncia, os investigados, foram presos em flagrante no dia 

26/10/2017, por em tese, terem sido flagrados na posse de 03 (três) 

porções de substância entorpecente análoga à cocaína, que totalizaram a 

quantia de 74,9g (setenta e quatro gramas e novecentos miligramas) e 01 

(uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha, que 

totalizou a quantia de 12,37g (doze gramas e trezentos e setenta 

miligramas), além de ter sido apreendido 01 (uma) arma de fogo, calibre 32 

e 10 (dez) munições, calibre 38.Determinada a notificação dos Indiciados 

para a apresentação de defesa preliminar, os imputados se manifestaram 

às fls. 94/96 e 144.Há, nos autos, prova da materialidade delitiva e indícios 

da autoria dos acusados quanto aos crimes que lhe são atribuídos na 

denúncia.A denúncia preenche os requisitos legais necessários a seu 

recebimento, concernindo os argumentos defensivos ao próprio mérito da 

imputação, que deverá, como tal, ser apreciado no decurso ou após a 

regular instrução criminal.Diante disso, deve ser recebida a denúncia 

apresentada. , RECEBO A DENÚNCIA apresentada e, nos termos da Lei n. 

11.343/06, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/03/2018, às 14h00min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, de defesa e, sucessivamente, realizado o 

i n t e r r o g a t ó r i o  d o s  r é u s .  I n t i m e m - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Tangará da Serra - MT, 12 de março de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196922 Nr: 12377-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILTON REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:11115

 Autos nº: 12377-30.2015.811.0055.Código Apolo nº: 196922.Vistos em 

correição., observando o que preconiza a norma processual.2) Desse 

modo, com supedâneo no artigo 399 do Código de Processo Penal, 

DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 23 de 

maio de 2018, às 16h30min.Ressalto que na solenidade, sendo possível, 

serão realizadas as oitivas das testemunhas arroladas pelas partes e, por 

derradeiro, o réu será interrogado.Convém registrar que as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, poderão ser 

indeferidas.3) Em caso de testemunha residente em outra Comarca, desde 

já determino a EXPEDIÇÃO de carta precatória para proceder à devida 

inquirição, fixando o prazo de trinta (30) dias para cumprimento, 

consignando a data de realização da audiência neste Juízo Deprecante, a 

fim de se evitar colidência de datas.4) INTIME-SE o réu para comparecer à 

audiência designada, a fim de ser interrogado.5) INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 19) e na resposta do réu (fls. 

326/326 verso), para comparecerem a fim de serem ouvidas, sob as 

penas da lei. 5.1) Com relação às testemunhas servidores públicos, 

COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, 

§ 1º, do CPP.5.2) EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT., 

com a finalidade de oitiva da testemunha do Ministério Público Rogério Luiz 

Gonçalves Áurea, instruindo-se a deprecada com os documentos 

imprescindíveis, INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa e 

FIXANDO o prazo de sessenta (60) dias, para cumprimento.6) 

CERTIFIQUE-SE se o advogado subscritor da resposta de fls. 326/326 

verso possui procuração nos autos. Em caso negativo, INTIME-SE para, no 

prazo de cinco (05) dias, juntar o respectivo instrumento de mandato, sob 
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as penas da lei.7) INTIME-SE a Defesa do réu e o Ministério Público. 

CUMPRA-SE. Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2017.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 108653 Nr: 7335-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVID DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Autos nº: 7335-44.2008.811.0055.

Código Apolo nº: 108653.

Vistos em correição.

1) Analisando com acuidade a resposta à acusação apresentada pelo réu 

Carlos David Damasceno, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária insculpidas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

Ademais, MANTENHO o recebimento da exordial acusatória e dou 

prosseguimento à presente ação penal, observando o que preconiza a 

norma processual.

2) Desse modo, com supedâneo no artigo 399 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 

15 de maio de 2018, às 14h30min.

Ressalto que na solenidade, sendo possível, serão realizadas a oitiva da 

vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e, por derradeiro, o réu 

será interrogado.

Convém registrar que as provas consideradas irrelevantes, impertinentes 

ou protelatórias, poderão ser indeferidas.

3) Em caso de testemunha residente em outra Comarca, desde já 

determino a EXPEDIÇÃO de carta precatória para proceder à devida 

inquirição, fixando o prazo de trinta (30) dias para cumprimento, 

consignando a data de realização da audiência neste Juízo Deprecante, a 

fim de se evitar colidência de datas.

4) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência designada, a fim de ser 

interrogado.

5) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas em comum (fls. 01-E), para 

comparecerem a fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

 6) Tendo o réu comparecido em cartório para ser citado, conforme 

certidão de fls. 82, perde o objeto o pedido de prisão preventiva formulado 

pelo Ministério Público às fls. 80/81.

 7) CUMPRA-SE o último parágrafo da decisão de fls. 72.

 8) INTIME-SE a Defesa do réu e o Ministério Público.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 248163 Nr: 15235-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISSIOMAR MOURA DA SILVA, BRUNO 

GARCIA DANTAS, JONAS LUCAS, RICARDO EMILIANO HAOACH 

VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Autos nº: 15235-63.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 248163.

 Vistos etc.

1) RECEBO os recursos (fls. 345 e 346) nos termos do art. 593, inc. I c/c 

art. 600, ambos do CPP.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos à parte apelante para oferecimento das 

razões, no prazo de oito (08) dias e, aportando aos autos, no mesmo 

prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada para contrarrazoar.

3) Após, REMETAM-SE os autos à superior instância, na forma do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

4) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 28 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266042 Nr: 29215-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON CARLOS GONÇALVES BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Autos nº: 29215-77.2017.811.0055.

 Código Apolo nº: 266042.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 11 de dezembro de 2017 contra 

Gerson Carlos Gonçalves Bello, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a 

prática do crime previsto no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal, por quatro vezes, e artigo 65 do Decreto-Lei nº 

3.688/1941, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com 

as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que

 “(...)

 FATO 01

Na data de 24/06/2017, por volta das 23h30min, através de ligação 

telefônica, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado 

GERSON CARLOS GONÇALVES BELLO, prevalecendo das relações 

domésticas e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a vítima 

Berenice Lima da Silva, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe 

mal injusto e grave.

FATO 02

Na data de 01/07/2017, por volta das 20h30min, no estabelecimento 

comercial Big Master, localizado no Shopping Tangará, Bairro Jardim 

Nações Unidas, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o 

denunciado GERSON CARLOS GONÇALVES BELLO, prevalecendo das 

relações domésticas e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a 

vítima Berenice Lima da Silva, sua ex-companheira, por palavras, de 

causar-lhe mal injusto e grave.

FATO 03

Na data de 03/07/2017, por volta das 13h30min, em via pública, nas 

proximidades da Caixa Econômica Federal, nesta cidade e Comarca de 

Tangará da Serra/MT, o denunciado GERSON CARLOS GONÇALVES 

BELLO, prevalecendo das relações domésticas e familiares, com 

consciência e vontade, ameaçou a vítima Berenice Lima da Silva, sua 

ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

FATO 04

Entre as datas 24/06/2017 a 03/07/2017, em horários diversos, nesta 

cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado GERSON 

CARLOS GONÇALVES BELLO, prevalecendo das relações domésticas e 

familiares, com consciência e vontade, perturbou a tranquilidade da vítima 

Berenice Lima da Silva, sua ex-companheira, por acinte, consistente em 

perseguições frequentes, reiteradas ligações telefônicas e idas até o local 

de trabalho.

FATO 05

Na data de 21/11/2017, por volta das 13h00min, em via pública, nesta 

cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado GERSON 

CARLOS GONÇALVES BELLO, prevalecendo das relações domésticas e 

familiares, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Berenice Lima da 

Silva, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e 

grave.

FATO 06

Entre 20/11/2017 a 21/11/2017, em horários diversos, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado GERSON CARLOS 

GONÇALVES BELLO, prevalecendo das relações domésticas e familiares, 

com consciência e vontade, perturbou a tranquilidade da vítima Berenice 

Lima da Silva, sua ex-companheira, por acinte, consistente em reiteradas 

ligações e mensagens telefônicas e perseguições em via pública. (fls. 

05/08)
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Durante o trâmite do procedimento inquisitivo, após o réu descumprir as 

medidas protetivas de urgência em favor da vítima, decretou-se a sua 

prisão preventiva nos autos apensos (autos nº 18361-24.2017.811.0055 – 

Código Apolo 251971), em 28 de novembro de 2017, cuja ordem foi 

cumprida em 29 de novembro de 2017, conforme decisão de fls. 37/40 e 

ofício de fls. 51.

A peça inicial acusatória foi recebida em 18 de dezembro de 2017, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 63/63 verso.

Citado pessoalmente para os termos da ação (fls. 69), o réu, por meio de 

advogado constituído, apresentou resposta à acusação às fls. 70/70 

verso, arrolando testemunha.

A audiência de instrução e julgamento se realizou às fls. 82/82 verso, com 

as oitivas da vítima Berenice Lima da Silva e das testemunhas Leonice 

Lima da Silva, Edinei Silvério e Auria Veras Rodrigues, além do 

interrogatório do réu Gerson Carlos Gonçalves Bello (mídia de fls. 84).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações, pugnando pela 

condenação do réu como incurso nas penas do artigo 147, caput, do 

Código Penal, por quatro vezes e do artigo 65 da Lei de Contravenções 

Penais, por duas vezes, nos termos do artigo 69 do Código Penal (fls. 

85/90).

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 92/95, pugnando pela absolvição do réu da prática dos 

crimes descritos na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DOS CRIMES DE AMEAÇA

(FATOS 01, 02, 03 e 05)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 13/13 verso, 23/23 verso, 

32/32 verso e 36/36 verso), termos de representação criminal (fls. 16 e 

59), anexos fotográficos de mensagens de texto (fls. 18/20), pedido de 

providências protetivas (fls. 24/25), e dos depoimentos prestados nos 

autos.

 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

O réu, quando inquirido na fase policial, aduziu que:

“QUE faz quase um ano que está separado da vítima e que tem ciência 

que não podia entrar em contato com ela tendo em vista estar em vigor 

contra ele as medidas protetivas de urgência; QUE perguntando sobre os 

fatos o interrogando diz que entra em contato com a vítima para saber se 

ela está com alguém, não com a intenção d ameaça-la, e sim para saber 

primeiro sobre um eventual relacionamento dela, já que foram casados por 

seis anos, o interrogado gostaria de saber em primeira mão se ela 

arrumasse outro homem, todavia se ela arrumasse o interrogado diz que 

não faria nada de mal contra ela; QUE o interrogado admite de tentou de 

todas as formas manter contato com a vítima, mas não deu certo”. (fls. 

46/48)

Inquirido judicialmente, o réu negou a prática de todos os crimes descritos 

na denúncia (mídia de fls. 84).

Instada a se manifestar acerca dos fatos descritos na denúncia, a vítima, 

quando inquirida judicialmente, narrou que o acusado, por meio de ligação 

telefônica, lhe ameaçou, aduzindo que não queria ver a vítima com outra 

pessoa, destacando que se isso ocorresse ele faria uma besteira com ela 

[FATO 01]; Ressaltou que o acusado, após ser devidamente intimado das 

medidas protetivas de urgência, deslocou-se até o seu local de trabalho e 

lhe ameaçou de morte, inclusive a xingou de “biscate” e “vagabunda”, 

destacando que ele não se conformava com as medidas protetivas [FATO 

02]; Aduziu que o acusado lhe parou na proximidades da caixa econômica 

federal e lhe ameaçou de morte, ressaltando que ele dizia que poderia 

ficar preso, mas, a vida da vítima iria acabar, pois, ele não iria deixá-la em 

paz [FATO 03]; Relatou, por fim, que o acusado lhe ameaçou quando 

soube que ela já estava se relacionando com outra pessoa, pois, ele não 

aceitava que a vítima tivesse uma outra relação amorosa, destacando que 

ele deixou claro que iria fazer algo com a vítima e o seu parceiro [FATO 

05] (mídia de fls. 84).

 Alfim, a vítima afirmou que se sentiu ameaçada pelo acusado, com medo, 

e que não viu alternativa, senão acionar a Justiça (mídia de fls. 84).

Em Juízo, a testemunha Leonice Lima da Silva relatou que não presenciou 

os fatos descritos na denúncia, mas, sabia das ameaças de morte 

proferidas pelo acusado em face da vítima, pois, via no celular dela as 

mensagens de texto disparadas por ele, destacando que ela se sentiu 

ameaçada e com medo do acusado (mídia de fls. 84).

Por sua vez, a testemunha Edinei Silvério aduziu que não presenciou os 

fatos, mas, deparou com a vítima muito assustada, destacando que ela lhe 

contou que o acusado a estava ameaçando. Relatou que já presenciou o 

acusado procurar a vítima no local de trabalho dela para conversarem, 

inclusive, já deu conselhos a ele para parar de ameaçar e importunar a 

vítima (mídia de fls. 84).

A testemunha de defesa, Sra. Auria Veras Rodrigues, nada relatou 

acerca dos fatos (mídia de fls. 84).

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria dos 

delitos de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime 

formal, é desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de 

causar mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte 

ofendida.

 Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as 

nuances do crime de ameaça:

 CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 

SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 
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não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 

as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 

órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 

9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, os crimes foram 

praticados em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer 

elemento apto a desconstituir a versão acusatória.

Em suma: o réu praticou, por quatro vezes, o crime de ameaça em face da 

vítima, conforme depoimentos da vítima e das testemunhas constantes nos 

autos que são firmes, seguros e concatenados a elucidar as práticas 

delitivas.

Aliás, denota-se dos extratos dos torpedos SMS e de ligações de fls. 

18/20 que o réu não se conformava com o término da relação, inclusive, 

ele desrespeitou as medidas protetivas de urgência arbitradas em favor 

da vítima, razão porque, foi preso preventivamente.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação nos tipos penais descritos e 

imputados a ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE

 PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

(FATOS 04 e 06)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 13/13 verso, 23/23 verso, 

32/32 verso e 36/36 verso), termos de representação criminal (fls. 16 e 

59), anexos fotográficos de mensagens de texto (fls. 18/20), pedido de 

providências protetivas (fls. 24/25), e dos depoimentos prestados nos 

autos.

 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

O réu, quando inquirido judicialmente, negou as práticas delitivas (mídia de 

fls. 84).

Inquirida judicialmente, a vítima afirmou que o réu não lhe dava sossego, 

aduzindo que ele, por reiteradas vezes, disparou mensagens de texto 

para o seu telefone celular, inclusive, ligou por diversas vezes à vítima, 

pois, não se conformava com o fim do relacionamento, destacando que ele 

foi até o seu local de trabalho importuná-la [FATO 04]. Depois, a vítima 

relatou que o acusado voltou a importuná-la quando soube que ela se 

relacionava com outra pessoa, razão porque, ligou várias vezes para o 

telefone celular da vítima, inclusive, a perseguia [FATO 06] (mídia de fls. 

84).

 Em Juízo, a testemunha Leonice Lima da Silva relatou que não presenciou 

os fatos descritos na denúncia, mas, sabia que o acusado importunava a 

vítima, pois, via no celular dela as mensagens de texto e ligações 

telefônicas disparadas por ele, destacando que ele não aceitava o fim do 

relacionamento (mídia de fls. 84).

Por sua vez, a testemunha Edinei Silvério aduziu que não presenciou os 

fatos, mas, deparou com a vítima muito assustada, destacando que ela lhe 

contou que o acusado estava lhe importunando. Relatou que já presenciou 

o acusado procurar a vítima no local de trabalho dela para conversarem, 

inclusive, já deu conselhos a ele para parar de ameaçar e importunar a 

vítima (mídia de fls. 84).

A testemunha de defesa, Sra. Auria Veras Rodrigues, nada relatou 

acerca dos fatos (mídia de fls. 84).

Em suma: a perturbação de tranquilidade descritas na denúncia se trata 

de, por motivo do réu não aceitar o final do relacionamento com a vítima, 

procurá-la insistentemente, telefonando, contatando por mensagens e indo 

até o seu trabalho quando, em vigor, medidas protetivas em desfavor do 

réu que, ciente da proibição de aproximar-se da ofendida, desrespeitando 

essa ordem, passou a perturbar sua tranquilidade.

 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/08, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Gerson Carlos Gonçalves Bello, já qualificado 

nos autos, nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, por quatro 

vezes e artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, por duas vezes.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA (FATO 01).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, não consta nenhuma sentença penal 

condenatória (fls. 62).

 Sua conduta social é boa, conforme depoimento das testemunhas Edinei 

Silvério e Auria Veras Rodrigues.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

 Passando à segunda fase verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o primeiro 

crime de ameaça, a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA (FATO 02).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, não consta nenhuma sentença penal 

condenatória (fls. 62).

 Sua conduta social é boa, conforme depoimento das testemunhas Edinei 

Silvério e Auria Veras Rodrigues.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

 Passando à segunda fase verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o 

segundo crime de ameaça, a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) 

dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA (FATO 03).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.
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 Seus antecedentes são bons, pois, não consta nenhuma sentença penal 

condenatória (fls. 62).

 Sua conduta social é boa, conforme depoimento das testemunhas Edinei 

Silvério e Auria Veras Rodrigues.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

 Passando à segunda fase, verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o terceiro 

crime de ameaça, a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA (FATO 05).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, não consta nenhuma sentença penal 

condenatória (fls. 62).

 Sua conduta social é boa, conforme depoimento das testemunhas Edinei 

Silvério e Auria Veras Rodrigues.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

 Passando à segunda fase verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o quarto 

crime de ameaça, a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL 

DE

 PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

 (FATO 04).

A pena cominada para a contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade previsto no artigo 65 é de prisão simples, de quinze (15) dias 

a dois (02) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, não consta nenhuma sentença penal 

condenatória (fls. 62).

 Sua conduta social é boa, conforme depoimento das testemunhas Edinei 

Silvério e Auria Veras Rodrigues.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em quinze (15) dias de prisão simples.

 Passando à segunda fase verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a primeira 

contravenção penal de perturbação a tranquilidade, a pena definitiva de 

dezessete (17) dias de prisão simples.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL 

DE

 PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

 (FATO 06).

A pena cominada para a contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade previsto no artigo 65 é de prisão simples, de quinze (15) dias 

a dois (02) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, não consta nenhuma sentença penal 

condenatória (fls. 62).

 Sua conduta social é boa, conforme depoimento das testemunhas Edinei 

Silvério e Auria Veras Rodrigues.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em quinze (15) dias de prisão simples.

 Passando à segunda fase verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

segunda contravenção penal de perturbação a tranquilidade, a pena 

definitiva de dezessete (17) dias de prisão simples.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de ameaça, 

ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS CRIMES DE 

AMEAÇA, DE QUATRO (04) MESES E VINTE (20) DIAS DE DETENÇÃO, E 

PARA AS CONTRAVENÇÕES PENAIS DE PERTURBAÇÃO DA 

TRANQUILIDADE, DE UM (01) MÊS E QUATRO (04) DIAS DE PRISÃO 

SIMPLES.

 A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

 Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e III e 77, II, ambos do 

Código Penal). Além do mais, registra-se que, caso ocorresse a 

substituição da pena ou a concessão do sursis, ficaria sem efeito, pois, 

pelo período em que o réu permaneceu preso cautelarmente, JÁ CUMPRIU 

QUASE A INTEGRALIDADE DA PENA DEFINITIVA, RAZÃO PELA QUAL, 

DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM 

FAVOR DO RÉU, salvo se por outro motivo não estiver preso, 

INFORMANDO-SE, IMEDIATAMENTE A VÍTIMA acerca da colocação do réu 

em liberdade, na forma do artigo 21 da Lei nº 11.340/2006.

 Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança por 

cinco anos, eis que, nesta oportunidade, DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita ao condenado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

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

Tangará da Serra, 28 de fevereiro de 2017
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Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196922 Nr: 12377-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILTON REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:11115

 Certifico para os devidos fins para intimar a defesa do réu para que no 

prazo de cinco (05) dias, juntar o repectivo instrumento de mandato, sob 

as penas da lei.

Sonia kelli Cristina de Oliveira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 197558 Nr: 12816-41.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ 

(CNGC/MT, item 2.17.4.7 – “a”), impulsiono estes autos ao setor de 

Expedição de Documentos, com a finalidade de expedir “Carta(s) 

Precatória(s)” a Comarca de Nova Mutum /MT, com a finalidade de 

proceder a inquirição da testemunha Pablo Henrique Cavalcante de 

Oliveira , podendo ser encontrado em seu local de trabalho na Perdigão ou 

ainda via telefone : (065) 9 9946-2936, bem como para proceder a 

intimação do Advogado do réu para se manifetar acerca da não 

localização da testemunha arrolada pela defesa, David Cabral Godoy , 

conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada as fls. 133 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 210829 Nr: 2682-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIONOR NUNES CAETANO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 Proceder a intimação do Advogado do Réu para que informe nos autos o 

atual endereço do réu, para que o mesmo seja intimado da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 26/04/2018 ás 16:50 horas, 

tendo em vista a Certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita:(...) 

Certifico que em cumprimento ao r. mandado retro mencionado, dirigi-me à 

Rua 36-A, quadra 08, lote 11, Jardim Barcelona e à Rua 13, nº 893, e aí 

sendo, não foi possível efetuar a INTIMAÇÃO de: JOSE CLAUDIONOR 

NUNES CAETANO DA SILVA, em razão de que o réu não reside nos 

endereços indicados, sendo pessoa desconhecidas pelos atuais 

moradores. Assim sendo, encontra-se o réu para mim Oficial de Justiça 

em lugar não sabido. Dou fé. Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262576 Nr: 26654-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON WALDOW, WELITON SILVA, MARIA 

JOSE VIEIRA, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE 

BATISTI, JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, ALINE VIEIRA 

DUARTE, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, Elaine Josefa de Souza - OAB:17378/0, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT, WELLIGTON PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:10994

 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

700/707:1)INDEFIRO o pedido de “reconsideração ao pedido de revogação 

da prisão preventiva”, bem como, de substituição para prisão domiciliar da 

acusada Aline Vieira Duarte, notadamente por persistir os mesmos fatos 

que embasaram originariamente o decreto cautelar e por restar 

consubstanciado nos autos de forma robusta que os direitos e garantias 

da menor restarão protegidos caso fique distante da requerente, haja vista 

a sua contumácia delitiva e envolvimento com o “mundo do crime” razão 

pela qual, MANTENHO in totum a decisão constritiva da liberdade da 

ré.2)Pelos mesmos motivos supra expostos verifico que é o caso 

EXCEPCIONAL de não aplicação dos efeitos do habes corpus coletivo 

143.641.3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.Tangará 

da Serra, 13 de março de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 253550 Nr: 19612-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MARIA DE FÁTIMA 

DOS SANTOS, LUZELY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Autos nº: 19612-77.2017.811.0055.Código Apolo nº: 253550.Vistos 

etc.JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório 

de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o acusado Mauro 

Ferreira das Neves, já qualificado nos autos, a fim de que seja submetido 

a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso nas penas dos 

delitos previstos nos artigos 121, § 2º, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, 

artigo 213, caput, c/c 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº 8.072/1990, artigo 129, § 9º, do Código Penal e artigo 

15 da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, 

com as implicações da Lei nº 11.340/2006. Nos termos do artigo 413, § 3º 

do Código de Processo Penal, o acusado NÃO PODERÁ recorrer em 

liberdade, já que ficou preso durante toda a tramitação processual por 

conta de prisão cautelar, e, desde então, não houve alteração no cenário 

fático que afastasse o periculum libertatis.INTIMEM-SE, pessoalmente, o 

acusado, o Ministério Público, a Assistência de Acusação e a Defesa 

acerca da presente sentença de pronúncia (artigo 420, I, do CPP, com 

redação alterada pela Lei nº 11.689/2008).Após o trânsito em julgado da 

presente decisão, devidamente CERTIFICADO, REMETAM-SE os autos ao 

Juízo da 1ª Vara desta Comarca, que é o competente para presidir a fase 

do judicium causae.Publ ique-se. Registre-se.  Int imem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 13 de março de 2018.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/07/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 26/07/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DA SILVA PORTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 25/07/2018, às 14H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DA SILVA PORTO ARAUJO (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)

 

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 25/07/2018, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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 25/07/2018, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELGA YURI DOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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(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 14/06/2018, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KALINA LIGIA DE SOUZA PORTO (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 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SMOLARSKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

NIBIANY GOMES DA SILVA AMORIM SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

GABRIELA ALBUQUERQUE SABOYA (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 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 14/06/2018, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA NERY NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 09H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EDVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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 20/06/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONNATTAN CESAR SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)
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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 14/06/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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 21/06/2018, às 08H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 27/06/2018, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA VITORINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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 10H00MIN.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ingressou com a presente ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, pleiteando liminarmente a exclusão do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento que nada deve à 

reclamada. Segundo a inicial, o reclamante possuía um plano empresarial 

com a empresa reclamada, no entanto, em novembro de 2016 solicitou o 

cancelamento de alguns serviços, solicitação não atendida. Relata ainda 

que além da reclamada cobrar por serviços não prestados, inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por uma dívida de R$ 2.899,96 

referente a outubro de 2017, ao passo que foi cobrada nesse mês a 

quantia de R$ 836,81, estando este débito devidamente quitado. 

Entretanto, embora o reclamante junte aos autos a fatura referente ao mês 

que está sendo cobrado, no valor informado na inicial, não junta o 

respectivo comprovante de pagamento. Assim, faculto ao reclamante a 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que junte aos 

autos documento comprovando o pagamento da fatura referente ao mês 

de outubro de 2017, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

13 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JACINTO CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LULITEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que a causa de pedir está relacionada com a 

inclusão indevida do nome da reclamante no cadastro de restrição ao 

crédito, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que junte aos autos comprovante da referida inscrição, sob 

pena de indeferimento da indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VALDEVINO FROIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERIO & FREITAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000631-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto a parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntar aos autos cópia do comprovante de endereço 

em seu nome, ou justificar o comprovante em nome de terceiro, sob pena 

de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010731-48.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ZILIO DA SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Itaú (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que já foi expedido alvará em favor do executado 

(ID 6874337), não há como acolher a medida pleiteada no ID 11590163. 

Assim, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DELISE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 11505478, nos mesmos termos do 

despacho do ID 11487477. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010868-25.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TOMADON GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

DAIANA TAYSE TESSARO OAB - MT0012280A (ADVOGADO)

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT0013256A 

(ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que recebeu o 

recurso inominado interposto pelo reclamado em seu efeito meramente 

devolutivo. Aduz, em síntese, que o indeferimento do pedido de efeito 

suspensivo implica em evidente possibilidade de danos irreparáveis, de 

modo a postular a suspensão do prosseguimento provisório da demanda 

em fase de execução, até final decisão do recurso inominado. Pois bem, 

no caso em exame não há qualquer possibilidade de ocorrência de lesão 

grave, ou de difícil reparação, por conta da decisão combatida que 

recebeu o recurso inominado interposto pelo reclamado tão só no seu 

regular efeito, que no Sistema Especial é o devolutivo. Sem que o 

reclamado demonstre com argumentos concretos que o recurso por ela 

interposto tenha reais possibilidades de sucesso e o simples fato de 

ver-se obrigado a efetuar o depósito da condenação em caso de 

execução provisória (cujo levantamento, dada a sua natureza, demandará 

de caução prévia e idônea), não enseja cogitar sobre a possibilidade da 

concessão do excepcional efeito suspensivo previsto em lei. Assim, sem 

muitas delongas, conclui-se que a decisão pela qual pretende a 

reconsideração não surge risco concreto e imediato da ocorrência de 

lesão grave em desfavor do reclamado, razão pela qual, INDEFIRO o 

pedido do ID 11893361. Remeta-se os autos à E. Turma Recursal. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI SANDRIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON DOMINGOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000398-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMYLA SUELEN MACHRY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 
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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: 8011163-38.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITELINO MARTINS DAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para que seja apreciado o pedido de penhora do veiculo descrito 

no ID 10803267, deverá a parte indicar o endereço onde possa ser 

localizado, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 

de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamada para, no prazo de 10 dias, informar o 

endereço para onde o objeto deverá ser encaminhado. Com o endereço, 

INTIME-SE a reclamante para que proceda a devolução, no prazo de 5 

dias. No tocante ao valor depositado no ID 9667179, tudo indicar que, ou 

deve ter ocorrido algum equivoco por parte da reclamada quanto ao 

deposito, ou referido valor não diz respeito a estes autos, uma vez que 

conforme comprovantes do ID 10557592, o valor referente a condenação 

já foi devidamente depositado diretamente na conta da reclamante. Assim 

sendo, INTIME-SE a reclamada para, em igual prazo acima assinalado, 

manifestar a que se refere o valor depositado no ID 9667179, requerendo 

o que entender cabível. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000406-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CHIAPINOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER MARIANO GONCALVES OAB - MT22186/O (ADVOGADO)

AYRTON FREITAS REGO OAB - MT21817/O (ADVOGADO)

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO)

ARTHUR FREITAS REGO OAB - MT23130/O (ADVOGADO)

LUIS FELIPE MONTEIRO CHIAPINOTTO OAB - MT21932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA ROCHA FONSECA (EXECUTADO)

RONICELY PEREIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010296-06.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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KARINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de embargos da executada. 

Após, conclusos para análise do pedido do ID 11096417. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012170-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA CONSTANTINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Assiste razão, em partes, ao executado. A execução está 

suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, conforme 

expressamente determinado no v. acórdão do ID 10479064. Outrossim, 

além da execução dos honorários, foi requerido cumprimento de sentença 

em relação ao pedido contraposto, julgado procedente em desfavor do 

reclamante. Assim sendo, SUSPENDO a exigibilidade da execução no que 

tange aos honorários advocatícios, determinando o prosseguimento do 

cumprimento de sentença em relação ao pedido contraposto. 

Considerando que devidamente intimado, o executado não promoveu a 

satisfação do débito, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. 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: 1001188-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY QUIRINO BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 11077158 uma vez que sequer houve a 

citação do executado (ID 11034758). Assim, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 10 dias, requere o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 

de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUARTE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APROVARE CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE o reclamante para, querendo, oferecer impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos para deliberações quanto 

a necessidade de designar audiência de instrução ou análise de 

possibilidade de julgamento antecipado. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO BENITEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Acolho a justificativa apresentada pelo reclamante no ID 11934592. 

Contudo, considerando que o AR expedido para citação/intimação do 

reclamando retornou com aviso "mudou-se", deixo de determinar a 

designação de nova data, devendo a reclamante ser intimada para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 
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da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011006-26.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO DE AREIA SAO FRANCISCO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 06 

meses, findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 27 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001255-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITANIELI NAISER MAZETE LOPES (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, cumprindo seus 

dispositivos. Após, ARQUIVEM-SE com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010995-60.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. MASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001393-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CRISTINA MICHELON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

a certidão do ID 11425301 requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011375-83.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FRAGERI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS OAB - RJ0100101A 

(ADVOGADO)

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 9952704, CUMPRA-SE conforme requerido. 

Após, caso nada mais seja requerido, AO ARQUIVO com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8011399-87.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA- HONDA QUEIROZ MOTOS 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há no dispositivo da sentença (ID 6205253) imposição de 

obrigação de fazer ao reclamado, até porque o julgado atendeu o pedido 

formulado na petição inicial, no sentido de determinar a expedição de 

alvará; não consta na petição inicial requerimento para imposição de 

obrigação de fazer ora pretendida. Por essa razão, não há como ser 

deferido o pedido do ID 11441362, cabendo a parte, caso entenda 

necessário, promover ação cabível. Assim, ARQUIVEM-SE com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 27 de fevereiro 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010227-76.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SIMOES MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as informações do ID 11644004, INTIME-SE o Dr. 

Leonardo de Lima Naves para, manifestar sobre os embargos opostos no 

ID 11176749, no prazo de 10 dias. Sem prejuízo da determinação supra, 

proceda-se a exclusão do Dr. Breno Augusto Pinto de Miranda dos autos. 

Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 

de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAINE LIMA DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a autora para, no prazo de 5 dias, apresentar as 

justificativas da sua ausência na audiência, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000480-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LOCKS (EXECUTADO)

CHARLES LOCKS (EXECUTADO)

OSNI LOCKS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 

2018. Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAXI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E SERVICOS PARA 

VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON DOMINGOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntar aos autos documento que comprove a condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020080-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FERNANDA ALVES MALINSKI (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11915098 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11914867 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 319, II, do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para informar nos autos o 

endereço da reclamada, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA FAVALESSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 319, II, do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para informar nos autos o 

endereço da reclamada, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 319, II, do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para informar nos autos o 

endereço da reclamada, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIE VERUSKA HATANAKA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 319, II, do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para informar nos autos o 

endereço da reclamada, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012267-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDA LUCIA ROCHA GEORGETTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2016, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às conseqüências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

benefício previdenciário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no 

caso como o em apreço, em que não houve penhora de bens ou valores 

suficientes para o pagamento do crédito exeqüendo. A jurisprudência é 

iterativa nesse sentido: TJCE-024398) MANDADO DE SEGURANÇA 

CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO QUANDO A DECISÃO ATACADA 

CARREIA TERATOLOGIA EVIDENTE, SENDO CAUSADORA DE DANO 

IRREPARÁVEL AO IMPETRANTE DA MEDIDA. VERBA ALIMENTAR. 

POSSIBILIDADE DE PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DESTINADA 

AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DA 

RESTRIÇÃO AO PATAMAR DE TRINTA POR CENTO DOS VALORES 

CREDITADOS NOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Hipótese 

em que o impetrante se insurge contra decisão judicial exarada pela Juíza 

da 1ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, que, em sede de 

execução de alimentos, determinou o bloqueio da integralidade dos valores 

creditados em conta-corrente da titularidade do impetrante. 2. Em se 

tratando de conta bancária por intermédio da qual o devedor alimentar tem 

depositadas verbas de natureza salarial, dentre as quais se situam os 

proventos de aposentadoria, cumpre ao julgador estabelecer um limite 

percentual razoável de incidência da constrição sobre o numerário, a fim 

de evitar o comprometimento dos recursos necessários ao próprio 

sustento material do seu titular. Inteligência do art. 649, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. 3. Doutra banda, a tese da impenhorabilidade 

absoluta suscitada pelo impetrante, em se tratando de execução de 

verbas alimentares - Tal como se vê no caso concreto - Admite mitigação, 

com a autorização de constrição de percentual razoável para evitar o 

comprometimento do sustento material do alimentando, assomando como 

razoável o bloqueio em conta no patamar de 30% (trinta por cento) dos 

valores creditados ao impetrante em conta-corrente. 4. Segurança 

parc ia lmente  conced ida .  (Mandado de  Segurança  n º 

19963-40.2009.8.06.0000/0, 1ª Câmara Cível do TJCE, Rel. Francisco 

Sales Neto. unânime, DJ 05.08.2011). TJMG-0532784) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA - PENHORA SOBRE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - 

AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS - POSSIBILIDADE. O artigo 

que veda a penhora sobre os salários, os soldos e os proventos deve ser 

interpretado de modo a considerar outras regras processuais civis. Serão 

respeitados os princípios da própria execução, entre eles o de que os 

bens do devedor serão revertidos em favor do credor, a fim de pagar os 

débitos assumidos. A penhora, limitada ao percentual de até 30% (trinta 

por cento) da remuneração líquida, não fere o espírito do artigo 649 do 

Código de Processo Civil especialmente quando esgotados todos os meios 

para solver a dívida e a verba de natureza alimentar se apresenta como o 

único recurso disponível para o cumprimento das obrigações assumidas 

pelo devedor inadimplente. V.V.: A norma constante da expressa dicção 

do inciso IV do artigo 649 do Codex Processual Civil prescreve a 

impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria. (Des. 

Álvares Cabral da Silva) AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1. (Agravo de 

Instrumento nº 0403981-47.2014.8.13.0000 (1), 10ª Câmara Cível do 

TJMG, Rel. Convocado Ângela de Lourdes Rodrigues. j. 30.09.2014). 

TJPR-0572503) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL 

DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. DE 

ACORDO COM A MODERNA JURISPRUDÊNCIA, O FATO DOS 

RENDIMENTOS SEREM PROVENIENTES DE SALÁRIO, POR SI SÓ, NÃO 

OBSTA A PENHORA, SOBREMODO QUANDO NÃO DEMONSTRADO QUE 

SE DESTINEM TÃO SOMENTE À PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. ENTENDIMENTO 

EM SENTIDO CONTRÁRIO IMPLICARIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 

DEVEDOR. DEFERIMENTO DO PEDIDO CONSTRIÇÃO DE BENEFÍCIO 

MENSAL, REDUZIDO, TODAVIA, SEU PERCENTUAL. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo nº 1164949-9, 6ª Câmara Cível do 

TJPR, Rel. Carlos Eduardo A. Espínola. j. 02.12.2014, unânime, DJ 

22.01.2015). JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE 

DA DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO 

DO CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO 

PODE SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz 

da situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 
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condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 11488008, determinando a expedição de 

ofício ao INSS, para que proceda o desconto nos vencimentos e depósito 

mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor correspondente a 

30% da remuneração líquida do devedor, até o limite do valor exeqüendo 

(que atualmente está calculado em R$ 483,71). Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, com o bloqueio de valores até o limite ora 

estabelecido, certifique-se intime-se o executado para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 

2015 - Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE 

o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010518-71.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILDNER LUPPI (EXEQUENTE)

FERNANDA MARCOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano de Sales OAB - MT5911/B-B (ADVOGADO)

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES JOSÉ FAVETTI (EXECUTADO)

VALMIR FAVETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com a devida vênia, não há qualquer amparo jurídico para o 

deferimento das providências requeridas na petição do ID 11510974, no 

que tange ao pedido de restrição do uso dos cartões de crédito, 

passaporte e CNH dos executados. O ordenamento jurídico brasileiro 

consagra a regra da responsabilidade patrimonial do devedor, conforme 

está expresso no art. 789 do CPC e no art. 391 do Código Civil, com 

raríssimas exceções, em que se admite que a responsabilização seja 

pessoal. Aliás, atualmente, há apenas uma única exceção à regra, que 

autoriza a responsabilização pessoal, disposta no art. 528, § 3º, do CPC, 

relativamente à prisão civil do devedor de alimentos. Embora o art. 139, IV, 

do CPC autorize que o juiz utilize outras medidas para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, é evidente que essas medidas não podem 

extrapolar o que a própria lei preceitua a respeito da responsabilização do 

devedor. Evidentemente a norma não abre ao juiz possibilidades ilimitadas 

para forçar o cumprimento da obrigação. Não lhe abre a possibilidade de 

restringir o direito de ir e vir do devedor, por exemplo, que é, no fundo, o 

efeito decorrente da medida de sequestro de seu passaporte. Não permite 

ao juiz, portanto, incluir outras exceções à regra da responsabilidade 

patrimonial não previstas em lei. Evidentemente essa não foi a intenção do 

legislador. Seguir o raciocínio do exequente e do i. prolator da decisão 

mencionada na petição do ID 11510974, significaria dizer que a norma do 

art. 139, IV, do CPC, repristinou, por exemplo, a possiblidade de prisão civil 

do depositário infiel (há muito abolida do ordenamento jurídico brasileiro), 

ou que a norma autorizaria, por exemplo, a prisão como forma de coerção 

para pagamento de qualquer tipo de dívida, independentemente de ter 

natureza alimentar. Mais que isso, significaria a completa desnecessidade 

da própria previsão legal para adoção da prisão civil para o devedor de 

alimentos; ora, se o juiz poderia adotar qualquer medida com base no art. 

139, IV, do CPC (inclusive a restrição da liberdade), qual seria a utilidade 

do art. 528, § 3º, do CPC? Além disso, não há evidência alguma de que as 

medidas sugeridas gerariam a tão almejada satisfação do crédito do 

exequente. Aliás, referidas medidas provavelmente seriam inócuas, 

porque não há nenhuma correlação lógica entre sua adoção e a almejada 

garantia da execução. Não há dúvida de que é compreensível a angústia e 

a ânsia do exequente, que tenta buscar a justa satisfação do seu crédito. 

Porém, como já afirmado, não pode o juiz determinar medidas que 

extrapolem o que autoriza a ordem jurídico-normativa vigente. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido do ID 11510974, no tocante a restrição do uso 

dos cartões de crédito, passaporte e CNH do executado. Outrossim, 

DEFIRO o pedido para que seja oficiado os cadastros restritivos de crédito 

para inclusão do nome dos executados em seus dados, no que tange ao 

débito executado na presente ação (art. 782, § 3º, do CPC). INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020026-07.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GOMES LIMA GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEAMENTO TARUMA II LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO)

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar em 

relação aos comprovantes juntados no ID 11957618, fazendo constar que 

o silêncio será considerando como satisfeita a obrigação. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012334-20.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11946109. Sem prejuízo, REMETAM-SE os 

autos a E. Turma Recursal, nos termos do despacho do ID 11849009. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010185-22.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 
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ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o motivo pelo qual o valor depositado no ID 9729271 

ainda não se encontra vinculado aos autos, uma vez que houve 

determinação deste Juízo (ID 10916132). Deverá a Secretaria Judicial 

adotar as providências necessárias para cumprimento da medida. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GIVALDO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Inócua a providência pleiteada no ID 11910499, uma vez que já 

houve certidão de trânsito em julgado (ID 11899985). Assim, CUMPRA-SE 

os dispositivos da sentença. Em seguida, AO ARQUIVO com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO ANTONIO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11914117 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de Março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA DAIANI TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11914311 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de Março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000469-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 01 de Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000470-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MARQUES VIEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Lindolfo Alves da Costa (REQUERIDO)

Henrique Cristóvão Almeida (REQUERIDO)

Wagner Santos (REQUERIDO)

Flávio Dias de Brito Coelho (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 01 de Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(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: 1000812-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012421-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO DELCARO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-92.2017.8.11.0055

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY KELVI RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

PATRICIA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (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: 8010250-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI MACHADO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (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: 8010525-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ELOI SIEBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY JANAINA BECKER OAB - MT0008666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Exequente para requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PIANNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT0010301A (ADVOGADO)

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000397-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010980-91.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DE AZEVEDO VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1000031-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 
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Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ GUIRRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR TERESINHA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. P. DA SILVA - ELETRONICA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO A Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA DA COSTA (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 o dia 12 de Julho de 2018, às 08h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

NICOLAS CARBONERA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEONCIO DO NASCIMENTO MARCA (REQUERENTE)

NOABIA CRISTINA RODRIGUES MARCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LARISSA RODRIGUES DE MELO OAB - MT0011517A (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CRISTINA DANIELA MARCA LEONCIO (TERCEIRO INTERESSADO)

M. L. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1000042-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE PAIXAO DOS SANTOS (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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000579-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11913746 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de Março de 2018. ANGELO JUDAI 
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JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000495-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 01 de Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011272-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA ELENA VARNIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

POLLIANA ELENA VARNIER OAB - PR0054569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QATAR AIRWAYS (REQUERIDO)

B2W VIAGENS - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de penhora on line, INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento do valor 

remanescente apontado pelo exequente. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, conclusos para decisão. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

01 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010840-23.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITALINO PATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para que seja analisado o pedido de penhora on line, necessário 

se faz a apresentação de demonstrativo atualizado do débito. Assim, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11715816 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ALMORONE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11856530 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011520-42.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE BARRETO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 8042023. Cumpra-se nos termos do 

despacho do ID 6171553. Em relação ao pedido do ID 8335539, INTIME-SE 

o reclamante para manifestar, no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DE MORAIS FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Ao contador para cálculo atualizado do débito. Considerando 

presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 

2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em 

julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o 

devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se 

houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do 

CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá 

ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo 

auto, intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 
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conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 01 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO SAÚDE (REQUERIDO)

HERNELIO ALBERTO RABER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do Id 11979866. DESIGNE-SE nova data para 

realização da audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o trânsito e julgado da sentença, cumprindo seus 

dispositivos. Após, AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PIRES CARVALHO CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o trânsito e julgado da sentença, cumprindo seus 

dispositivos. Após, AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PIRES CARVALHO CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o trânsito e julgado da sentença, cumprindo seus 

dispositivos. Após, AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000235-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI MACHADO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AOC DO BRASIL MONITORES LTDA (REQUERIDO)

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, indicar dia, local 

e hora onde o aparelho televisor – objeto da discussão nos autos – 

poderá ser retirado pelo reclamado, conforme estabelecido no acordo do 

ID 10630503. Contudo, não há como vincular o levantamento do valor 

depositado no ID 11327933 ao cumprimento da obrigação, uma vez que o 

deposito foi efetuado diretamente na conta da reclamante, cabendo a 

parte, em não havendo a devolução do aparelho televisor, proceder com 

as medidas cabíveis. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 02 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010416-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SEVERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SEVERO OAB - MT0017492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INDEFIRO o pedido de condenação do executado em honorários, 

uma vez que incabível, em Juizados Especiais da Fazenda Pública, a 

condenação, em 1ª instância, da parte sucumbente em custas e 

honorários advocatícios porquanto a Lei 12.153/09 no artigo 27 ordena a 

aplicação subsidiária da sistemática da Lei 9.099/95, que privilegia no 

artigo 55 de seu texto a gratuidade de justiça. Assim, CUMPRA-SE nos 

termos do despacho do ID 11091100. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 02 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-21.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTAGIO FACIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA - ME (EXECUTADO)

UNIGRAN EDUCACIONAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

ADEMOS ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MS0011317A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 275 de 756



Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-27.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA SANTOS OAB - MT12655/O (ADVOGADO)

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010620-93.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANDRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGUE RÁPIDO ARRECADAÇÃO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS APAC 

CUIABA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEOAR ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Aguarde-se realização de audiência de conciliação já designada 

em ID 11369113. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000524-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA VETERINARIA VITAO S/S LTDA. - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENNERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 02 de Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000525-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA (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 
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jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000522-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SANTOS DE ANDRADE CACHONE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONORA NICACIA MOREIRA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA DAIANI TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11914586 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAESSA DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11913085 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GONCALVES MELO (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, § 
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1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000447-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NERY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SANCHES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 02 de Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-15.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 9914810, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SILVA RODRIGUES (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se quanto a realização da audiência designada para o 

dia 20/02/2018 às 15h30 (ID 11134663). Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ZULIANI OAB - RS105109 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 02 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011839-10.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BORGES DE MOURA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA OAB - MT0013799A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 
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CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-60.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC SILVERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010606-46.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

miguel angelo kabbad OAB - MT0005717A (ADVOGADO)

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT0011548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12007447. Após, INTIME-SE o reclamado 

para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito. Decorrido o 

prazo, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010717-25.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVALDI FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020089-32.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARTINI FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 
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Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010161-91.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (EXEQUENTE)

LUIZ MARIANO BRIDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IRENE BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VASNI FIGUEIREDO MARISCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE PAULO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

AVELINA ANTONIA VISITACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11627243 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA BENEDITA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 05 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ante a emenda à inicial de ID 11879376, recebo a petição inicial 

eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. 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 
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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, 05 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL VENDRAME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Com relação ao pedido 

de obrigação de fazer consistente no conserto mecânico e peças 

mecânicas da colheitadeira descrita na inicial, intime-se o executado para, 

no prazo de 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação constante na clausula 

do contrato juntado no ID11973216, sob pena de multa diária, que fixo em 

R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

sem prejuízo de posterior elevação da multa ou transformação em perdas 

e danos (art. 52, inc. V, da Lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANETE BATISTA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que junte aos autos comprovante de endereço da 

reclamante, nesta comarca, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(CPC, art. 320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010800-46.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WN FREIOS E EIXOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11611931. Intime-se o executado/reclamante 

WN Freios e Eixos Ltda - ME nos termos da decisão do ID 11378412. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS GUEDES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Oficie-se ao Juízo deprecado solicitando a devolução da carta 

precatória devidamente cumprida ou informações acerca do seu 

cumprimento. Caso o reclamado não tenha sido localizado naquele 

endereço, desde já, determino a intimação da reclamante para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Ocorrido a citação/intimação, conclusos para 

decisão. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011743-58.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

LEO CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Oficie-se ao Juízo deprecado solicitando a devolução da carta 

precatória devidamente cumprida ou informações acerca do seu 

cumprimento. Caso o reclamado não tenha sido localizado naquele 

endereço, desde já, determino a intimação da reclamante para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Ocorrido a citação/intimação, conclusos para 

decisão. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

WELLITON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ZANETTI DA SILVA (REQUERIDO)

SHIRLEI REGINA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

JOÃO BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

WESLEY FIRMINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE o reclamante para, querendo, oferecer impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos para deliberações quanto 

a necessidade de designar audiência de instrução ou análise de 

possibilidade de julgamento antecipado. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011673-41.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TRES IRMAOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(10 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 06 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-70.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

POSTO NORTAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE GOMES BEZERRA OAB - RO7918 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SENEM DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12067858. Cumpra-se nos termos do 

despacho do ID 10468299. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CAROLINE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante ao teor da certidão do ID 12087792, AO ARQUIVO com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-20.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 12061279. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 12061513. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000869-02.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DIAS PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Verifica-se que embora determinado por este Juízo, não houve o 

cumprimento deliberação constante no item "b" do despacho do ID 

10084451. Assim, CUMPRA-SE conforme determinado, devendo os autos 

virem conclusos após a resposta do ofício. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Da análise dos autos verifica-se a ocorrência de erro material na 

sentença do ID 12026773; no cabeçalho constou numero de processo 

diverso dos autos, bem como erro no nome do reclamado na nomenclatura 

da ação. Assim, tratando-se de mero erro material, o qual pode ser 

corrigido de oficio pelo Juízo, RETIFICO a sentença do ID 12026773 para 

fazer contar no cabeçalho o numero nº 1001621-71.2017.8.11.0055, como 

sendo o correto número da ação, bem como para retificar onde consta: “... 

proposta por MARIA DO CARMO GAIVA em face de BANCO BRADESCO 

S.A.” passando a constar “... proposta por MARIA DO CARMO GAIVA em 

face de NATURA COSMÉTICOS S.A.”. Assim, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, cumprindo seus dispositivos. Após, AO ARQUIVO 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12109720, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 08 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ORMOND DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DETOFFOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011705-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 
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CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARA MARCHEZAN AUZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12112574 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de Março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA SOARES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial verifica-se que a cópia do 

comprovante de endereço da Reclamante encontra-se ilegível. Assim, 

intime-se a parte autora para que emende a inicial, sanando as 

irregularidades apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 320 e 321 do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FILISBERTO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12112032 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de Março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO TUMICHA RUMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12112871 não constitui prova de 

residência, ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12112871, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011999-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO OAB - MT0017057A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE GOMES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012442-49.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-47.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA COSTADELLI DE ALMEIDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (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:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRAYCE GLAUCIA DA SILVA RUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000085-25.2017.8.11.0055 Reclamante: GRAYCE GLAUCIA DA SILVA 

RUIZ Reclamado: TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Analisando-se o feito, constata-se que 

prescinde de outras provas que não a documental já amealhada, razão 

porque se passa a decidir o pedido em consonância com o disposto no 

artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Reclamação 

Cível com pedido de liminar, interposta por GRAYCE GLAUCIA DA SILVA 
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RUIZ em desfavor da empresa reclamada, TRÊS COMÉRCIO DE 

PUBLICAÇÕES LTDA, com o fito de receber indenização pelos danos 

materiais na monta de R$ 394,55 e danos morais a ser arbitrado, pelo fato 

de não cumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre 

as partes. Afirma a autora que foi realizada a renovação automática sem 

sua autorização e que por conta disto teve de pagar anuidade do cartão 

de crédito que já não utilizava. A reclamada na sua peça contestatória 

informa o estorno dos valores descontados indevidamente com a 

renovação da revista – fato este confirmado pela autora. No mérito aduz 

que o pleito não merece ser acolhido, pois analisando os fatos relatados 

na inicial, não se constata a ocorrência de fatores negativos capaz de 

alterar a estrutura emocional do demandante, ou submetê-lo a uma 

situação de constrangimento e humilhação, requerendo a improcedência 

da ação. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é 

neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). O Superior 

Tribunal de Justiça assevera ainda que: É entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998). (destaquei e negritei). Entendo que o Poder Judiciário, junto 

com os demais poderes são os sustentáculos necessários para o 

convívio em sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes e 

coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria 

existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas 

com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas 

que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros 

atos de injustiça não sejam realizados. O Prof. SILVIO RODRIGUES, um 

dos maiores expoentes do direito civil pátrio, nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: (a) ação ou omissão do 

agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou 

culpa do agente. (negritei e destaquei). A Culpa é representação abstrata, 

ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja continua o mestre, 

necessário se faz (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei 

e negritei). Analisando as provas coligidas ao processo pelas partes 

litigantes, tenho comigo data vênia, que razão assiste a parte reclamante. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e ou fornecimento 

de serviços para os clientes é das empresas que disponibilizam os seus 

produtos e isso não dá direito as mesmas de violarem normas de ordem 

pública, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor - (art. 42 

caput). O Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem 

pública, e as normas de ordem pública tutelam interesses maiores, que 

prevalecem sobre os interesses individuais das partes, e não podem por 

estas serem afastadas. Em muitos casos visam a proteger a parte mais 

fraca na relação contratual, como é o caso do consumidor. O art. 3º do 

C.D.C., diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Não bastasse essa redação clara, 

o parágrafo segundo diz que serviço é qualquer atividade fornecida ao 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de 

caráter trabalhista. O mestre Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho 

publicado na Revista Júris Síntese n.º 07 – Maio/Junho de 2004, nos 

mostra que o Código de Defesa do Consumidor é para o consumidor o que 

a Consolidação das Leis do Trabalho é para o trabalhador: ambas são 

legislações dirigidas a determinado segmento da população, visando a 

uma proteção especial aos mais fracos na relação jurídica Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (negritei, grifei e destaquei). 

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra 

ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, 

busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direito, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada 

justiça social. Eis o entendimento jurisprudencial dominante: INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRECEDENTES DA CORTE 

– 1. Dúvida não mais existe no âmbito da Corte no sentido de que se aplica 

o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre as 

instituições financeiras e seus clientes. 2. A inversão do ônus da prova 

está no contexto da facilitação da defesa, sendo o consumidor 

hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias concretas, a critério 

do Juiz. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ – RESP 541813 – SP – 

3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 02.08.2004 – p. 

00376). (grifei e negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus da prova embasada no 

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII). Possibilidade. 

Hipossuficiência técnica do consumidor. Caracterização. Faculdade da 

produção de prova pelo banco agravante. Ciência das conseqüências da 

sua não realização. Recurso desprovido. (TAPR – AG 0258398-6 – 

(207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz Macedo Pacheco – DJPR 

06.08.2004). (grifei e negritei). Forte nessas premissas verifica-se que a 

reclamada não se desincumbiu a contento do ônus que lhe competia de 

fazer prova capaz de confrontar a versão verossímil apresentada pela 

reclamante, além disso, a empresa reclamada ofendeu claramente o art. 

39 do Código Consumerista, que impede esse tipo de tratamento 

dispensado ao consumidor. Em razão ao dano moral, não assiste razão a 

parte ré quando diz da sua inexistência, pois não houve ilicitude da sua 

parte, mas o fato da reclamada não ter CUMPRIDO com o contrato firmado 

com a reclamante, já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o 

assunto: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 

DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO 

– 1. Dispensa-se a prova de prejuízo para demonstrar ofensa ao moral 

humano, já que o dano moral, tido como lesão a personalidade, ao âmago e 

a honra da pessoa, por vezes é de difícil constatação, haja vista os 

reflexos atingirem parte muito própria do individuo - o seu interior. (RESP 

85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, 

p. 358). 2. Para fixação do montante a título de indenização por dano moral 

deve-se levar em conta a gravidade do ato, culpabilidade e capacidade 

econômica do agente, os efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição 

social. (TAPR – AC 0264955-8 – (210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz 

Ronald Schulman – DJPR 27.08.2004). (grifei e negritei). APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DO SPC – 

CONDENAÇÃO A 30 (TRINTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR 
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ADEQUADAMENTE FIXADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA 

CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA 

OCORRÊNCIA DO DANO MATERIAL – O dano moral decorrente da 

indevida manutenção do nome do devedor em cadastro de maus 

pagadores, mesmo após o pagamento e quitação da dívida, deve ser 

reparado independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos 

prejuízos patrimoniais, que podem ocorrer ou não." (Súmula 37 STJ) O 

valor da indenização deve ser proporcional e razoável ao evento danos. 

RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR – ApCiv 0143788-5 – (11666) – 

Engenheiro Beltrão – 6ª C.Cív. – Rel. Des. Eraclés Messias – DJPR 

15.03.2004). (grifei e negritei). Entretanto, é de se salientar que o prejuízo 

moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma 

que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor 

da indenização por dano moral, a orientação doutrinária e jurisprudencial é 

no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº 231, jan/97, p. 11). 

(grifei e negritei). CIVIL – DANO MORAL – BANCO – FINANCIAMENTO – 

ATRASO NO PAGAMENTO – INSERÇÃO DO NOME DO MUTUÁRIO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES – MANUTENÇÃO INDEVIDA, APÓS O 

PAGAMENTO – POTENCIALIDADE LESIVA – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DE REFLEXOS MATERIAIS – CULPA CARACTERIZADA – 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VERBA 

INCOMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E A REPERCUSSÃO 

DANOSA – EXCESSO – REDUÇÃO DO VALOR, MANTIDA NO MAIS A 

SENTENÇA – 1. É antijurídica e lesiva ao acervo moral da pessoa, a 

conduta da instituição financeira que, apesar de efetuado o pagamento da 

dívida, mantém, injustificadamente, por longo tempo, o nome do devedor 

inscrito em cadastro de inadimplentes, causando-lhe constrangimentos e 

restrições. 2. A imposição da obrigação de indenizar por dano moral, em 

decorrência de injusta manutenção do nome em cadastro de maus 

pagadores, independe de comprovação de reflexos materiais. 3. A 

indenização por dano moral deve ser arbitrada mediante estimativa 

prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer 

a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa 

(RT 706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso. (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). 

(grifei e negritei). Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o 

valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é justo. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, para CONDENAR o reclamado 

TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de DANOS MORAIS à reclamante 

GRAYCE GLAUCIA DA SILVA RUIZ, sob o qual incidirá correção monetária 

pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001535-03.2017.8.11.0055 REQUERENTE: EDUARDO 

SCHNEIDER IBANEZ REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO - DETRAN 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. Fundamento e decido. Ilegitimidade Passiva Suscita a reclamada, em 

preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causa sob o fundamento de os 

tributos lançados são de competência da Secretaria de Fazenda deste 

Estado, ou seja, é de direito do Estado de Mato Grosso, com isso, apenas 

essa pessoa jurídica pode extinguir ou renunciá-los. Não vejo com 

prosperar tal argumento, uma vez que o requerente pleiteia a baixa do 

veiculo e a inexigibilidade do IPVA, sendo correto o ajuizamento em face 

do DETRAN/MT, órgão que é competente para proceder o seu lançamento 

e aplicar as medidas administrativas para sua cobrança. Posto isso, passo 

a analisar o mérito da causa. Mérito. Segundo consta na petição inicial, a 

parte autora aduz, que foi proprietária de veículo FORD KA, ano 

2008/2009, placa NJH2079, Renavam 982696140 que sofreu acidente de 

incêndio, havendo perda total . O requerente relata também, que tentou 

proceder a baixa do veículo automotor, todavia não logrou êxito. Assim, 

requer a declaração de inexistência dos lançamentos de IPVA, bem como 

seja determinado a baixa do registro do veículo. Considerando os fatos 

relatados e as provas apresentadas, tenho como fisicamente impossível o 

requerente cumprir com as exigências dispostas legislação vigente, para 

fins de proceder à requisição de baixa administrativa, haja vista que que o 

veículo já se encontra desmanchado, não restando outra alternativa senão 

o juízo de procedência da ação, pelo que é imperativo impedir a 

continuação de lançamentos de tributos em desfavor do requerente. 

Nesse sentido: VEÍCULO. PERDA TOTAL. BAIXA DEFINITIVA. ENCARGOS 

DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É dever do 

proprietário requerer a baixa do registro de veículo irrecuperável ou 

definitivamente desmontado, apresentando as partes do chassi que 

contém o registro VIN e suas placas. Artigos 126 e 240 do Código de 

Trânsito Brasileiro e Resolução nº 11/98 do CONTRAN. Hipótese em que o 

proprietário, após a destruição do veículo, vendeu-o para um ferro-velho 

sem antes remover a numeração do chassi. 2. Por força do princípio da 

causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu 

causa à demanda. Recurso provido em parte. (Apelação Cível Nº 

70030876379, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 11/12/2009) 

Outrossim, era dever do Departamento Estadual de Trânsito e do Estado 

de Mato Grosso proceder a baixa do registro do veículo no momento que 

procedeu a sua alienação, sem sequer notificar o reclamante a respeito 

deste procedimento. Portanto, conclui-se que o requerente efetivamente 

não está mais na posse do veículo descrito na exordial, uma vez que o 

mesmo foi vendido no ano de 2011, não podendo o requerente continuar a 

ser proprietário de um veículo que já não existe mais, motivo pelo qual a 

procedência é medida que se impõe. Isto posto, com escoro no art. 487, 

inciso I, do CPC, opino pela procedência do pedido, a fim de declarar a 

inexistência dos lançamentos de IPVA (veículo Ford/Ka, ano 2008/2009, 

de cor prata, código Renavan 982696140, placas NJH2079,conforme 

cópia do documento em anexo)., bem como determinar que a requerida 

proceda a baixa definitiva do registro do veículo, com dispensa da 

apresentação de qualquer peça do automóvel. Deixo de condenar o 

reclamado em custas e honorários por não serem cabíveis nesta fase. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do magistrado togado. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT 27 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito
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Autos n. 1001501-28.2017.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a parte autora se insurja contra 

os termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se 

ao conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos embargos 

opostos pela parte autora, entendo que a r. sentença tratou da temática 

posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Ademais não há se 

falar em aplicação da sumula 385 do STJ, pois a Reclamante possui outras 

anotações junto ao SERASA/SPC, porém, superveniente à discutida na 

presente reclamação. como bem fundamentou a sentença. Por tudo, 

verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração 

da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS QUERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para o dia 23 de Maio de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA MOTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR - UNIC - PRIMAVERA DO LESTE 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 23 de Maio de 2018, às 14h45min.

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 o teor da certidão de Id 12209086, defiro o pedido 

de levantamento de valores na conta indicada na petição de Id 12069185. 

Cumpra-se , com as determinações constantes na decisão de Id 

12197863. Tangará da Serra-MT, 14 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000643-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010479-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID RICARDO DE REZENDE GOMES (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Autora para pagamento das custa processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000668-10.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA Em miúdos, o 

reclamado opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. sentença, alegando 

omissão em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito. A 

ré foi intimada para apresentar resposta, afirmando que a parte autora já 

não tinha mais interesse de agir no que tange a esse pleito específico, na 

medida em que a exponente demonstrou que a parte autora não possui 

qualquer débito em aberto junto à requerida. Isso porque, tão logo detectou 

esse erro nas faturas, a exponente realizou os ajustes necessários, 

tendo posteriormente sido retificadas para o valor zerado. Tanto é assim 

que não consta nenhum saldo em aberto em nome da parte autora nos 

cadastros da demandada, não tendo sido realizada a inscrição de seu 

nome nos cadastros de inadimplentes. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, 

imprescindível a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do 

CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em 

vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise 

do processado, verifico que assiste parcial razão à embargante, isso 

porque o projeto de sentença foi omisso em relação ao pedido de 

declaração de inexistência de débito relativo a linha telefônica discutida 

nos autos. ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os termos dos 

embargos de declaração opostos pela embargante, considerando a 

omissão existente na r. sentença. Desse modo, retifico a sentença alhures 

exarada, que passará a ter a seguinte redação na parte dispositiva: 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento em tudo o que consta 

dos autos, com fulcro no artigo 487, I do CPC, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial, para a) 

Declarar inexistente e inexigível eventual débito relativo ao contrato 

discutido nestes autos; b) Julgar Improcedente o pedido de dano moral. 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. No mais, ficam mantidas 

as demais determinações contidas na r. sentença. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001107-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON VIANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001107-21.2017.8.11.0055 Autor: Wellison Viana de Lima Ré: 

Unic Educacional Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 
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FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, inexistindo 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: O autor narra que foi negativado 

em órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor 

de R$ 1.365,60 (mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta 

centavos), conforme prova certidão anexa à inicial (cf. ID n. 10172884). 

Salienta que assinou o contrato de prestação de serviços por ter lhe sido 

informado a desnecessidade de fiança, porém alguns dias após tal ato (e 

antes do início das aulas) descobriu que lhe seria cobrado o valor integral 

das mensalidades e não o valor com desconto. Motivo pelo qual requereu 

o cancelamento da matrícula. Assim, aduz que a inclusão no cadastro de 

inadimplentes se mostrou indevida e ocasionou-lhe danos de ordem moral. 

A ré, em sua peça contestatória, afirma que inexistem pressupostos de 

responsabilidade civil, tendo agido em legítimo exercício de direito, bem 

como pugna pela inexistência de provas de conduta ilícita, tampouco 

provas de danos. Diante da afirmação autoral de que a inscrição é 

indevida, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída e 

mantida em nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a licitude da inscrição e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao 

autor. De acordo com a cláusula 4.1. do contrato entabulado entre as 

partes, a concretização da matrícula apenas ocorrerá após o pagamento 

da primeira mensalidade. E, embora o autor tenha assinado o contrato em 

questão, não há dúvida de que não houve o pagamento da primeira 

mensalidade (que inclusive é a causa do cancelamento do contrato, 

sublinhe-se), o que indicaria que o ato em questão se mostrou imperfeito e 

inapto a gerar o início da relação contratual. Sublinho que, de acordo com 

o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, adoto interpretação da 

citada cláusula mais favorável ao consumidor, especialmente porque a ré 

não comprova que esse – de fato – utilizou dos serviços educacionais 

oferecidos no semestre em discussão. Ao contrário, a desistência 

ocorreu poucos dias após a assinatura do contrato, antes do início das 

aulas, e assim que o autor soube da negativa de bolsa “PEP 30”. É dizer, a 

parte ré não comprovou que o autor realizou a citada rematrícula de forma 

completa, portanto, não há falar em início do vínculo educacional entre as 

partes. Neste contexto, saliento que tal prova seria de facílima produção, 

bastaria juntar aos autos “telas” que demonstrassem os acessos ao 

sistema pelo login do autor no período em questão, ata de chamadas etc. 

Diante da comprovação de que inexistiam pendências financeiras não há 

dúvidas de que a ré agiu ilicitamente ao inscrever o nome do autor no 

cadastro de inadimplentes, desse fato exsurge o dever de compensar in 

casu. Nesse cotejo analítico parecem verossímeis as alegações da parte 

autora, razão pela qual reputo indevida a inclusão de seu nome no 

cadastro de maus pagadores. Nesse sentido, mutatis mutandis, colhe-se o 

seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA 

DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C CONDENAÇÃO A 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE 

DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO 1º APELANTE – PREPARO NÃO 

RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – MENSALIDADES COBRADAS 

INDEVIDAMENTE – DÍVIDA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME 

DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO 

MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PRORCIONALIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO 

FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA 

EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO.“Nos termos do artigo 

511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, 

quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive 

porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no 

momento da interposição do recurso, é essencial para o seu 

processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à 

gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC 

nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) 

Demonstrado o ato ilícito, advindo da inclusão indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nessa hipótese, o dano é presumido, o que basta a demonstração da 

ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser 

fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro 

lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. (Ap 81040/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no 

DJE 13/10/2015) (grifo nosso). Neste diapasão, por inexistir débitos que 

pudessem ensejar a inscrição no cadastro de inadimplentes, entendo que 

a conduta da ré está eivada de ilicitude. Assim, não havendo duvidas de 

que citada inclusão se deu por uma falha operacional, os danos daí 

advindos são de sua exclusiva responsabilidade. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação/manutenção indevida, dúvida não há que há violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a 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. Reputo 

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 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 
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do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes; b) Condenar a 

ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000945-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITA SOARES DA SILVA (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 de id 12215501. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 14 de março 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIO AFRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

EGICELIA CORDEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a a Parte 

Reclamante, para querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DA CRUZ MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011433-52.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BELEM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 6363736, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12120807, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12120500, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12120172, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12119386, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12119147, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 
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prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12118892, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12118665, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCCIONE CARDOSO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12118027, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12117811, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCCIONE CARDOSO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12117246, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12116899 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER NONATO DE ABRANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial verifica-se que as cópias dos 

documentos pessoais, bem como do comprovante de endereço do 

Reclamante, encontram-se ilegíveis. Assim, intime-se a parte autora para 

que emende a inicial, sanando as irregularidades apresentadas, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial nos 

termos do artigo 320 e 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial verifica-se que as cópias dos 

documentos pessoais, bem como do comprovante de endereço do 

Reclamante, encontram-se ilegíveis. Assim, intime-se a parte autora para 

que emende a inicial, sanando as irregularidades apresentadas, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial nos 

termos do artigo 320 e 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI 
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JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON MARIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial verifica-se que a cópia do 

comprovante de endereço do Reclamante encontra-se ilegível. Assim, 

intime-se a parte autora para que emende a inicial, sanando as 

irregularidades apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 320 e 321 do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial verifica-se que a cópia do 

comprovante de endereço do Reclamante encontra-se ilegível. Assim, 

intime-se a parte autora para que emende a inicial, sanando as 

irregularidades apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 320 e 321 do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GOMES GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12116323 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12116323, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSE SOARES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12111777, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLIZE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12111393, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial verifica-se que a cópia do 

comprovante de endereço do Reclamante encontra-se ilegível. Assim, 

intime-se a parte autora para que emende a inicial, sanando as 

irregularidades apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 320 e 321 do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO APARECIDO SILVINO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12113196 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12113196, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIDETE MARCIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI MARIA TEIXEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-57.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011159-59.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (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)

Outros Interessados:

MOISES MACHADO DIAS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINO CHIEREGATO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO BRITO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 
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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, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000639-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA BORGES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000680-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12149746 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12149902 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12149902, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO PETESOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12152445 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12152445, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON GONCALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12152499 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12152499, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12152588 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12152588, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE JESUS MALINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12152797não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12152797, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12153063 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12153063, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FRANCISCA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12153201 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12153933, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA CORDEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12154214, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 12154736, sob pena 
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de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA FRANCISCA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12155055 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12155228 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12155228, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12155367 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12155367, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12155483 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12155483, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

YTALLO RONNY GONCALVES FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12155760 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

YTALLO RONNY GONCALVES FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12155618 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12156014 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12156225 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12156486 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12156711 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12156946 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12156946, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12157189 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12157189, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12157664 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12157664, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12157852 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12157852, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12158227 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12158227, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 12150170 não constitui prova de 

residência ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a correlação 

existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de endereço 

juntado no ID 12150170, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de Março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011782-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA VANESA POSSAMAI (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8011782-55.2016.8.11.0055 Reclamante: SILVANA BATISTA DA SILVA 

Reclamado: EVA VANESA POSSAMAI PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, já realizada a devida instrução e dilação 

probatória passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por SILVANA BATISTA DA 

SILVA em desfavor de EVA VANESA POSSAMAI em decorrência de 

acidente de trânsito. Afirma a promovente que no dia 09/05/2016, por volta 

das 06h50min, conduzindo seu veículo Celta, marca Chevrolet, cor prata, 

placa OBS-4622 de Lucas do Rio Verde-MT, trafegava dentro do limite de 

velocidade pela Rua 10 da cidade de Tangará da Serra-MT, entre as ruas 

10 e Julio Martinez Benevides, quando seu veículo foi abruptamente 

abalroado em sua traseira, pelo veículo VW Gol, cor branca, placa 

NPL-1631, Tangará da Serra-MT, que vinha em alta velocidade, conduzido 

pela requerida Eva Vanessa Possamai. Aduz que o ponto de colisão no 

veículo da requerente foi na parte traseira do lado esquerdo, fazendo com 

que a condutora do veículo colidido viesse a parar do outro lado da 

calçada com o seu carro, sofrendo a requerente uma forte batida na 

cabeça. Aduz que após o acidente a promovida esteve no local de 

trabalho da promovente, oportunidade em que a constrangeu perante 

colegas de trabalho e sua empregadora, inclusive, com a presença de um 

policial ao seu local de trabalho. Requer a condenação da promovida com 

a restituição dos prejuízos materiais sofridos na quantia de R$ 10.115,00 

(dez mil cento e quinze reais) corrigidos monetariamente e acrescidos dos 

juros legais desde a data do acidente até a data do efetivo pagamento, 

bem como, a condenação à INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

quantia não inferior à R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). A promovida em 

sua defesa afirma que a Reclamante é quem foi responsável pelo acidente 

de transito ao não obedecer à sinalização de pare e ao cruzar a esquina 

em alta velocidade. Afirma que a batida não foi na traseira do veiculo e sim 

na lateral esquerda, quando a promovente inadvertidamente cruzou a 

preferencial. Aduz acerca da inexistência de danos morais, requerendo 

ao final a improcedência da ação e como pedido contraposto o pagamento 

do montante de R$ 1.625,00 (um mil seiscentos e vinte cinco reais), 

referente ao conserto de seu veículo. Realizada instrução concluo pela 

parcial procedência da ação. Imperioso destacar, no que tange à 

valoração das provas, que vige em nosso ordenamento o sistema da livre 

persuação racional ou do convencimento motivado (art. 371 do CPC), 

segundo o qual ao julgador é dado apreciar livremente as provas, desde 

que devidamente fundamentado o porquê do valor atribuído a cada uma 

delas. Com efeito, na busca da verdade real vigora a independência do 

juiz na liberdade de apreciação das provas, devendo os motivos 

sustentadores da decisão ser, contudo, compatíveis com a realidade dos 

autos. Não obstante as teses da promovida, conclui-se, depois de um 

exame acurado do feito, ter restado suficientemente evidenciada a sua 

responsabilidade quanto ao acidente ocorrido. As informações lançadas 

no Boletim de Ocorrência, que possui presunção iuris tantum de 

veracidade, devem ser conjugadas com as demais provas carreadas aos 

autos, para fins de aferição da responsabilidade. De uma análise dos 

documentos e instrução realizada, observa-se que a dinâmica do acidente 

se deu de forma que a promovida abalroou o veiculo da promovente 

quando esta já havia iniciada a travessia, batendo na lateral esquerda 

traseira. Assim, resta evidente que houve culpa da promovida, ao trafegar 

sem a cautela necessária, devendo, pois, os promovidos serem 

responsabilizados pelo evento danoso, nos moldes do art. 186 c/c o art. 

932, III, ambos do Código Civil. Nesta feita, o cenário do sinistro e a prova 

documental e testemunhal carreada aos autos são congruentes em 

apontar a imprudência da ré, que deixou de trafegar com a cautela exigida 

no trânsito. O dever de cuidado do motorista manifesta-se tanto na 

condução do veículo de maneira prudente e trafegando em velocidade 

segura, quanto na manutenção de atenção ao trânsito, de modo a prevenir 

acidentes, conforme preceituam os artigos 28 e 29 do Código de Transito 

Brasileiro: Artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de 

seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 

segurança do trânsito. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias 

terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...] II – o 

condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o 

seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, 

considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da 

circulação, do veículo e as condições climáticas; [...]. Considerando-se o 

dever de cuidado, presume-se a culpa da condutora que colidiu na lateral 

traseira de outro veículo, como ensina Arnaldo Rizzardo: Em geral, a 

presunção da culpa é sempre daquele que bate na parte traseira de outro 

veículo. Constitui princípio elementar de condução de veículo a 

observância de distância suficiente para possibilitar qualquer manobra 

rápida e brusca, imposta por súbita freada do carro que segue à frente. 

(in RIZZARDO, Arnaldo. A reparação dos acidentes de trânsito, 12ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 333). Estivesse a promovida 

conduzindo seu veículo com atenção e cuidado exigidos por lei, teria 

condição de evitar a colisão, seja freando, seja desviando do veículo da 

autora. No que tange à extensão dos danos materiais, tenho que o valor 

pleiteado não corresponde aos R$ 10.115,00 (dez mil cento e quinze 

reais), mas sim a R$ 5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais). Afinal, não 

há se falar em desvalorização do veículo na monta de R$ 4.000,00, pois 

não há prova nos autos consistentes em demonstrar referida 

desvalorização, ônus este que incumbia a autora. Tampouco há se falar 

em restituição de valor despendido para contratação de advogado. Em 

relação a contratação de advogado, importante esclarecer que a 

contratação de profissional da advocacia para a defesa de interesses no 

âmbito judicial decorre da própria sistemática do Judiciário e da legislação 

pátria, a qual integra a autonomia e liberdade da parte. Dessa forma, é 

dever do contratante suportar o ônus decorrente da opção. Saliento que a 

parte sequer precisaria do patrocínio de advogado, devido à natureza da 

causa e a opção pelos Juizados Especiais. Ademais, trata-se de vínculo 

contratual firmado entre a parte demandante e seu procurador, não 

podendo o ônus do contrato ser repassado a terceiro na forma de 

indenização. Desse modo, indevida é a restituição dos valores 

despendidos pela demandante com honorários advocatícios para a 

propositura da ação. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. IMPOSSIBIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 

CONTRATADO. CANCELAMENTO DO PLANO. MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. AUSENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE CONFIGURE 

OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. CONTRATAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DECORRE DA LIBERDADE DA PARTE EM INGRESSAR NA 

VIA JUDICIAL. ALÉM DISSO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

DISPENSADA A ASSISTÊNCIA DE PROFISSIONAL NAS CAUSAS ATÉ 20 

SALÁRIOS MÍNIMOS, BEM COMO PODERIA TER SIDO REQUISITADO 

ADVOGADO DATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007003700, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

15/12/2017) RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 
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MATERIAIS E MORAIS. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO EXERCIDA DENTRO DOS 

LIMITES DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO 

CAPAZ DE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. 

MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA NÃO CONFIGURAR 

REFORMATIO IN PEJUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES NÃO 

CONFIGURADAS. RECURSOS DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. 

RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006111801, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 24/11/2016) Desta forma, entendo que a parte 

reclamada deve arcar com o valor dos danos materiais no montante de R$ 

5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais). Ademais, em relação aos danos 

morais reconheço ausente qualquer comprovação de transtorno 

extraordinário, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima de 

quaisquer das partes, que caracterize o dano extrapatrimonial, situação 

que força reconhecer a improcedência do pedido de dano moral. Com 

efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE 

QUE COLIDE NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA FRENTE. PROVA A 

REFORÇAR TAL PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO 

CONDUTOR DO VEÍCULO DA AUTORA. 1. Tendo o condutor do automóvel 

do réu, pela velocidade que desenvolvia, não conseguido frear e 

tampouco desviar do automóvel da autora que estava aguardando parado 

no meio da pista para realizar a manobra de conversão à esquerda, 

colidindo na parte traseira do veículo da demandante, por certo que agiu 

com culpa exclusiva ao evento danoso. Situação em... (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71003592813 RS , Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 24/05/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012) RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA NA 

TRASEIRA. CONDUTOR QUE PARA SEU VEÍCULO ANTE A FAIXA DE 

SEGURANÇA E O VÊ ATINGIDO NA PARTE TRASEIRA. CULPA 

EVIDENCIADA. VALOR DO DANO MATERIAL COMPROVADO. 

INCORRÊNCIA DE DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

MANTIDA. Sendo incontroverso que a motorista requerida bateu na parte 

traseira do automóvel do autor, é de se presumir a culpa daquela. Valor do 

prejuízo representado por orçamento elaborado por revenda autorizada 

(fl.21) e de acordo com o registro efetuado pela autoridade de trânsito 

(fl.18). Inocorrência de dano... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003321296 RS , 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 15/09/2011, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/09/2011) Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a promovida 

ao pagamento do montante de R$ 5.180,00 (cinco mil cento e oitenta 

reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso – 

(súmula 43/STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Tangará da Serra/MT, 25 de fevereiro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000499-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENETE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 
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VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 12143948. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000442-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

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 
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verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 12138111. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001512-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CHAGAS DE SOUZA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

VALDINEY GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 
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inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença dos requisitos para concessão da medida. O reclamante informa 

que vendeu o veículo a uma garagem desta cidade, que por sua vez, 

vendeu a terceiro, sem que para tanto efetuasse a transferência de 

titularidade do veículo descrito na inicial. Requer com tais argumentos, a 

busca e apreensão do veículo, a inserção de ordem de restrição de 

circulação, a transferência de titularidade do veículo bem como de multas 

e impostos. Ocorre que não há prova segura da venda do veículo descrito 

na inicial, da pessoa que o adquiriu , a data e as condições da venda, se 

esta ocorreu. Não há, consequentemente, como inferir, nesta sede, que 

efetivamente houve a transferência de propriedade do bem. O reclamante 

junta aos autos apenas um Boletim de Ocorrência, que se trata de 

declaração unilateral, e fotos que alega ser do possuidor/proprietário do 

veículo, que evidentemente não comprovam a venda do veículo. Por outro 

lado, na emenda à inicial o reclamante informa que não pretende a 

rescisão do contrato de compra e venda do veículo; ao revés, pretende 

que ocorra a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito. Se 

essa é sua pretensão, é evidente que se mostra absolutamente inútil a 

medida de busca e apreensão. Com estas razões, ausentes os requisitos 

do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência almejada. 

Recebo a petição inicial. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangara da Serra-MT, 12 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 
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contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FABIANE JACOVOZZI GUIDOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNHO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, 

não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida 

almejada. Prescreve o §1º do art. 26 da Lei 9.492/97: “O cancelamento do 

registro do protesto será solicitado diretamente ao 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.” Do referido dispositivo legal, 

verifica-se que, uma vez adimplida a obrigação, compete ao próprio 

devedor providenciar a baixa do protesto, constituindo dever do credor 

apenas a devolução do título ou a emissão da declaração de anuência. No 

caso dos autos, não há prova da recusa da reclamada em fornecer a 
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declaração de anuência. Não bastasse a previsão legal, o próprio contrato 

juntado aos autos (Id 12205579 - cláusula sétima) revela que ficou a cargo 

do próprio devedor, ora reclamante, a responsabilidade da baixa do 

protesto. Embora o reclamante junte aos autos “prints” de conversas de 

“Whatsapp”, não se verifica pelas mensagens nem mesmo solicitação 

para emissão da declaração de anuência, muito menos a recusa de 

emissão pelo reclamado. Cumpre ressaltar que, conforme a iterativa 

jurisprudência, a prova da recusa da expedição da declaração de 

anuência, que justifique a concessão da tutela de urgência, é ônus do 

devedor: APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

PAGAMENTO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DO PROTESTO. 

RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO PROTESTO. EMISSÃO DA CARTA 

DE ANUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. O protesto inicialmente foi lícito e sua 

manutenção, após a quitação da dívida, não deu ensejo ao dano moral, 

porque o próprio devedor poderia ter providenciado o levantamento com a 

apresentação da carta de anuência. Por outro lado, não demonstrada 

negativa de emissão da carta de anuência, ônus que competia à parte 

autora, inexistindo prova de ato ilícito por parte da ré. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70059168096, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa 

Hoeveler, Julgado em 03/07/2014) (TJ-RS - AC: 70059168096 RS, Relator: 

Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 03/07/2014, Décima 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/07/2014) (grifos) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR. APONTAMENTO DE TÍTULO A PROTESTO. CANCELAMENTO. 

ÔNUS DO DEVEDOR, SALVO ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE RECUSA OU DEMORA INJUSTIFICADA DA EMISSÃO 

DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. O maior 

interessado na baixa da restrição é o devedor, que não honrou a 

obrigação no prazo avençado. Se o protesto for devido em razão de mora 

ou inadimplemento da obrigação, cabe ao devedor, salvo estipulação em 

contrário, não só providenciar a baixa do protesto, mas também pagar os 

emolumentos. Ademais, a autora não se desincumbiu de demonstrar que 

houve recusa ou injustificada demora da ré em lhe fornecer carta de 

anuência, a teor do que dispõe o artigo 333, inciso I, do CPC. Assim, não 

há que se falar em reparação por danos morais. Apelação não provida. 

(TJ-SP - APL: 00628571020098260506 SP 0062857-10.2009.8.26.0506, 

Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 20/05/2015, 12ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2015) (grifos) De 

outra vertente, a simples baixa do protesto (a ser providenciada pelo 

próprio reclamante) automaticamente rende ensejo para o cancelamento 

da inscrição depreciativa nos órgãos de proteção ao crédito, vez que uma 

coisa está vinculada à outra. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela insuficiência das provas 

apresentadas até este momento e, conseqüentemente, pela inexistência 

do fumus boni iuris e periculum in mora. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência 

almejada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão 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. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópias das peças processuais relevantes 

a instrução do processo (documentos que instruem a inicial, uma vez que 

os documentos juntados não se referem ao reclamante), sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000628-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. NELSON LEITE DE ARRUDA ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear Cirurgia de Catarata 

no olho direito, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o 

reclamante que foi diagnosticado com Catarata no Olho Direito 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 elaborou parecer técnico informando se 

tratar de procedimento eletivo, mas que deve ser realizado com brevidade. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, o reclamante apresenta Catarata e precisa de tratamento 

adequado o que só é possível mediante a realização do procedimento 

solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido 

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 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 
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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 do 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 o 

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 o 

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 ao reclamante, 

no prazo de 5 (cinco) dias, cirurgia de CATARATA, 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 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 
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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, 

14 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALES MENDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

almejada. A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia no fato de 

que o reclamante afirma nunca ter recebido a prestação de serviços 

telefônicos e de internet da empresa reclamada, o que o motivou a solicitar 

o cancelamento destes serviços por meio do protocolo informado na 

inicial. Considerando que, em casos desse jaez, a regra é a inversão do 

ônus da prova, competirá à reclamada a prova de que o reclamante 

efetivamente recebeu o serviço de telefonia e internet, conforme descrito 

na inicial. Como consequência, até que sobrevenha essa prova, 

presume-se como verdadeira a afirmação do reclamante, no sentido de 

nunca recebeu os serviços contratados de telefonia e de internet, o que o 

motivou a rescindir o contrato. O periculum in mora evidencia-se pelo fato 

de que a permanência das cobranças poderão agravar ainda mais o 

prejuízo já sofrido pelo reclamante, já que seu nome poderá ser incluso 

nos dados de proteção ao crédito. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da rescisão do contrato por inadimplemento da 

reclamada, e o periculum in mora, vez que as cobranças podem causar 

ainda mais prejuízos ao reclamante, que já se protraem no tempo. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência do 

serviço telefônico e de internet, bem como a pendência do pagamento, a 

presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando o contrato 

a produzir efeitos. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, 

do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar que a reclamada se abstenha de 

cobrar e emitir as faturas correspondentes ao contrato descrito na inicial, 

no mês de março e subsequentes. Recebo a petição inicial, tendo em vista 

que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 14 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 
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pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116131 Nr: 7329-23.2015.811.0045

 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: ZELINDA DE ANDRADE BELOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 252,72 

(Duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 188,42 (Cento e oitenta e oito reais e quarenta 

e dois centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 64,30 

(Sessenta e quatro reais e trinta centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80693 Nr: 4768-65.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZINHO CEREAIS INDUSTRIA, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

 CENTRAL DE ARQUIVO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 4768-65.2011.811.0045 – 80693

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: VIZINHO CEREAIS INDUSTRIA, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Vizinho Cereais Industria, Comércio e 

Representações, CNPJ: 03369848000180, brasileiro(a), Endereço: 

Atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. 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 judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ 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.

Eu, Gentil Vieira de Barros, Tecnico Judiciário, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 14 de março de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35538 Nr: 5614-53.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA RIO VERDE LTDA, RENATO BEZ, 

NERI TEREZINHA PELICIOLI BEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDESON PEREIRA DA 

SILVA - OAB:15846

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 518,10 

(quinhentos e dezoito reais e dez centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos ) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 141,25 

(Cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ 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.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42064 Nr: 2372-18.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARQUIVO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 2372-18.2011.811.0045 - 42064

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ALVES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Francisco Alves da Silva Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. 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 judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ 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.

 Eu, Gentil Vieira de Barros, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 14 de março de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a)

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000657-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA TERESINHA MOHR DALLAGOSTINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIA GIARETTA OAB - MT18878/O (ADVOGADO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002912-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENESI PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002912-39.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

GENESI PEREIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Intimação do advogado da parte autora da data designada para perícia 

18/04/2018, conforme id 12221537, devendo informar o (a) autor (a) para 

o comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 14 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004251-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DIAS ALBUQUERQUE MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004251-33.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 41.817,60 AUTOR: 

WILLIAM DIAS ALBUQUERQUE MONTEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Intimação da advogada do autor da data 

designada para perícia: 18/04/2018, conforme id 12224919, devendo 

avisar seu cliente. Lucas do Rio Verde - MT, 14 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103958 Nr: 767-95.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK DA CRUZ SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Certifico e dou fé que a parte autora devidamente intimada sobre fls. 116, 

nada se manifestou. Assim sendo, encaminho-os autos conclusos e fico 

no aguardo de novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 100873 Nr: 6566-56.2014.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL AQUEDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e informo que a petição fl.141 veio desacompanha da planilha 

atualizada. Assim sendo intima-se o douto procurador para que 

providencie a juntada no prazo se 5(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94520 Nr: 1456-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO GEMELLI, EDILIA GASPARIN 

GEMELLI, KELLY REGINA GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 CÓDIGO 94520.

 Vistos em correição.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 05 de dezembro de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30021 Nr: 65-62.2009.811.0045

 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: WALMOR PIAZZA TOPANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A (AG. LUCAS DO RIO 

VERDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 CÓDIGO 30021.

Vistos em correição.

I. Defiro como requer às f. 211/212. Expeça-se o necessário, às expensas 

da parte interessada.

II. No mais, cumpram-se integralmente as determinações de f. 206.

 III. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 06 de dezembro de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43367 Nr: 3674-82.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSUCHI, JOSÉ LUIZ LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726/B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 CÓDIGO 43367.

Vistos etc.

I. Certifique-se a Senhora Gestora quanto ao devido cumprimento do 
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pedido deferido à fl. 136, correspondente ao pedido de liberação do valor 

vinculado aos autos.

 II. 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. Certifique-se a Senhora Gestora quanto ao devido 

cumprimento do pedido deferido à fl. 136, correspondente ao pedido de 

liberação do valor vinculado aos autos.

 III. 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.

IV. 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.

 V. Outrossim, defiro a busca de veículos em nome da executada por meio 

do sistema RENAJUD.

VI. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

VII. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

VIII. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114542 Nr: 6450-16.2015.811.0045

 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): RESTAURANTE E CHURRASCARIA RECANTO 

DO SUL LTDA - ME, GILDA MARIA MACHADO SANTIAGO, GILSON 

GOMES SANTIGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 114542

Vistos etc.

I. Como infere-se nos autos, o requerido Gilson Gomes Santigo ainda não 

fora devidamente citado. Posto isto, antes de se determinar a realização 

de citação por edital, determino a busca do endereço da parte executa 

nos sistemas de informações disponíveis tendo em vista a não realização 

em todos os sistemas.

II. Realizada a pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação/intimação da 

parte executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante na última tentativa de localização, determino a realização da 

citação da parte requerida mediante a expedição de edital, observado o 

conteúdo do art. 257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 

(vinte) dias.

IV. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à ré, citada mediante a expedição de edital, na forma do art. 72, 

inciso II do CPC, o Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade La Salle, que deverá ser intimado para que se manifeste nos 

autos.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de janeiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93089 Nr: 329-06.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APL, MEHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSEML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT 

5.222

 CÓDIGO 93089.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da executada até o 

limite do crédito indicado na execução (f. 177 - R$ 8.112,72), 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, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias.

V. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87105 Nr: 908-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IVANIA SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 87105.

Vistos etc.

I. Com espeque no art. 782, § 3º, do CPC e no provimento nº 84/2014 – 

CGJ (art. 4º), determino a expedição de Certidão de Crédito em favor da 

parte exequente, de acordo com o modelo existente no sistema apolo.

II. Defiro a busca de veículos em nome dos executados por meio do 

sistema RENAJUD.

III. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

IV. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

V. Outrossim, defiro desde já 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.

VI. 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.

VII. 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 
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desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VIII. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao CRI para a pesquisa de 

imóveis em nome dos executados, posto se tratar de diligência que 

incumbe à parte interessada.

 IX. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35417 Nr: 5441-29.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 35417.

Vistos em correição.

I. Defiro o pedido de f. 55 para o fim de autorizar a 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, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacenjud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a 

intimação da parte executada para os fins legais (art. 16, LEF), que pode 

se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

III. A secretaria deverá se atentar para a seguinte disposição da LEF: “art. 

12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

IV. 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.

V. 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.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de dezembro de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93232 Nr: 442-57.2014.811.0045

 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): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:995-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 CÓDIGO 93232.

Vistos em correição.

I. Tendo em vista a frágil situação dos bens oferecidos, defiro os pedidos 

de f. 278/278-v.

 II. No que se refere à penhora online, proceda-se por meio do sistema 

BACENJUD.

 III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 01 de dezembro de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1618 Nr: 52-49.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA SÃO GENARO, SILMAR LEAL 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B

 CÓDIGO 1618.

Vistos etc.

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, 02 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25098 Nr: 2940-73.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CECHINATO, VANDERLEI 

CECHINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 CÓDIGO 25098.

Vistos em correição.

I. Intime-se a exequente para a atualização do débito, em consonância com 

a decisão de f. 162, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Atendido o item retro, expeça-se o necessário à citação dos 

executados, conforme itens IX e seguintes de f. 141, e observando-se o 

endereço indicado no item “d” de f. 135.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 696 Nr: 3019-57.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR GIARETA, DINIZ 

BRUNO BETELLA, WERNER HAROLDO KOTRADE, WILSON PIAZZA 

TOPANOTTI, ELIZABETE TOPANOTTI, VALDIR DAL MAGO, IVANI PETRY 

DAL MAGO, SADI BARZOTTO, IRACEMA SANDRI BARZOTTO, CLAUDINO 

BARZOTTO, NORALEI BARZOTTO, CELESTINO BARZOTTO, NERI 

GUILHERME ARTMANN, DINIZ BRUNO BETELLA, LENY OLIVIA ARTMANN, 

CLEMENTINA G. BARZOTTO, ELI CAPITANEO BETELA, ANTONIO ORI 

TOQUETO, ELENITA LIRA TOQUETO, ANTONIO COPINI, MARISTELA 

COPINI, OSMAR BACH, GESSY BACH, VENICIO PIAZZA TOPANOTTI, INES 

MARIA TOPANOTTI, SERGIO NODARI, MARLENE C. NODARI, MÁRCIO 
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COLLEM BARCELOS, GILMAR FUMAGALLI, ELIANE M. FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 CÓDIGO 696.

Vistos em correição.

I. Defiro a busca do endereço dos executados LENY OLÍVIA ARTMAN 

(CPF 331.764.180-00) e MARCIO COLLEM BARCELOS (CPF 

204.820.009-53) junto aos sistemas de informações disponíveis.

II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação pessoal dos referidos executados.

III. Outrossim, sendo verificado que o endereço informado é o mesmo do 

constante nas últimas tentativas de localização, determino a realização da 

citação mediante a expedição de edital, observado o conteúdo do art. 257 

do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 (vinte) dias.

IV. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à parte executada citada mediante a expedição de edital, na 

forma do art. 72, inciso II do CPC, a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada para que se manifeste nos autos.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 06 de dezembro de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103815 Nr: 680-42.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR RIGHI - 

OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 CÓDIGO 103815.

Vistos em correição.

I. CUMPRA-SE o item de f. 375.

II. No mais, visando o prosseguimento do feito, defiro o pedido de 

penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, observado o cálculo retificado 

apresentado pelo exequente à f. 378/381 (R$ 59.329,88), por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

III. 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.

IV. 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.

 V. 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.

VI. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de dezembro de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 100487 Nr: 6310-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO - FINANCEIRAS 

A/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 100487.

Vistos em correição.

I. Defiro a busca do endereço do requerido junto aos sistemas de 

informações disponíveis.

II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

o cumprimento da decisão inicial.

III. Do contrário, intime-se o autor para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 IV. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de dezembro de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87750 Nr: 1594-77.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MARIA DE CARVALHO-ME, 

APARECIDA MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 87750.

Vistos etc.

I. Defiro a busca do endereço da executada junto aos sistemas de 

informações disponíveis.

II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação pessoal da executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

III. Do contrário, intime-se a exequente para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 IV. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de fevereiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20237 Nr: 1303-24.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALISE CANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA PONCE DEVULSKY 

MANRIQUE - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT

 CÓDIGO 20237.

Vistos em correição.

I. Defiro o pedido de f. 583, para o fim de se pesquisar o atual endereço da 

executada, através dos sistemas de informações disponíveis.

 II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daquele 

constante nos autos, desentranhe-se o mandado de f. 578 para nova 

tentativa de penhora de bens.

 III. Do contrário, intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 05 de dezembro de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43211 Nr: 3517-12.2011.811.0045
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO CECHINATO, VANDERLEI CECHINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 CÓDIGO 43211.

Vistos em correição.

I. Defiro o pedido de nova tentativa de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução (f. 184), 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. Defiro, ainda, os demais pedidos formulados às f. 181/183. Expeça-se 

o necessário.

 V. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36348 Nr: 1373-02.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M-VCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - OAB:177342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 CÓDIGO 36348.

Vistos em correição.

I. Defiro como requer à f. 307.

II. Proceda-se nova tentativa de penhora online na conta indicada pela 

exequente, por meio do sistema BACENJUD, observando-se o valor 

atualizado da execução.

 III. Resultando infrutífera a penhora acima, expeça-se ofício à C.C.L.A.A. 

OURO VERDE MATO GROSSO, conforme pleiteado.

IV. No que se refere à penhora dos veículos sobre os quais foram 

inseridas as restrições, incumbe à exequente indicar a localização dos 

mesmos.

 V. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 07 de dezembro de 2017.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104223 Nr: 903-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILSON GADELHA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que manifeste-se acerca da carta precatória devolvida 

sem cumprimento (fls. 63/69).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106758 Nr: 2209-96.2015.811.0045

 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: KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intimação do autor para que no prazo de 05(cinco) dias, especifique as 

provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 37454 Nr: 2491-13.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Intimação do autor para que impulsione o feito.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001874-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CESAR KORSAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no ID 

12214143.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ARAUJO FONTENELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 15 dias úteis, 

sob pena de arquivamento definitivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000676-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PAGANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no ID 

12214378.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005038-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no ID 

12214728.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002757-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BAPTISTA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no ID 

12215805.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002718-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARINHO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste acerca da certidão negativa juntado no ID 

11782216. .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105268 Nr: 1425-22.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB-SP 231.747

 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.: 81521 Nr: 737-65.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMANDA KOENIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 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.: 104940 Nr: 1250-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIS PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/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.: 89468 Nr: 3353-76.2013.811.0045

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA POTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 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.: 97041 Nr: 3569-03.2014.811.0045

 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): SILVANO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447-A/SP, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - 

OAB:SP/23.569, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/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.: 81017 Nr: 187-70.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIMA CECILIA DA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001985-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISIDORO BUIARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001985-73.2017.811.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pelo requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado do requerente. Provas deferidas: 

a coleta do depoimento pessoal do autor e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do 

requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 18 de outubro de 2017, às 

15h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de setembro de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001579-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001579-52.2017.811.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pelo requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado do requerente. Provas deferidas: 

a coleta do depoimento pessoal do autor e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do 

requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 18 de outubro de 2017, às 

14h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de setembro de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 136326 Nr: 1335-43.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar os advogados do reeducando para se manifestar sobre o 

cálculo de pena de fl. 759, no prazo de 03 (três) dias.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010030-49.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 10935774 e demais documentos, INTIMO a parte 

exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 14 

de março de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010461-54.2012.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLISON SANTOS DA PAZ (REQUERIDO)

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação de Id. 7334947, CERTIFICO que decorreu "in albis" o prazo 

de suspensão do processo. Nesse passo, INTIMO a parte autora para 

impulsionar o feito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 14 de março 

de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ARTUR SANCHES PRUNES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo:  1000237-40 .2016.8 .11 .0045 EXEQUENTE:  THOP 

CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP 

EXECUTADO: SERGIO ARTUR SANCHES PRUNES Vistos etc., Defiro o 

pedido constante no ID. 5532586. Intime-se o autor para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, indicando 

novo endereço do executado, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providencias. Lucas do Rio Verde, 17 de outubro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003219-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINA GILDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (REQUERIDO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003219-90.2017.8.11.0045 REQUERENTE: IZAINA GILDA 

XAVIER REQUERIDO: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES, PATRICIA 

BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ 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. Cuida-se de ação de cobrança de diferenças 

decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado 

entre as partes, em que o demandante, sustentando o recebimento de 

valores inferiores àqueles devidos, bem como a insuficiência da prestação 

de contas ofertada pelo advogado réu, busca a cobrança de diferenças. 

Os réus contestam e postulam pedido contraposto. Inicialmente, pontuo 

que não há divergência sobre a existência, extensão ou a qualidade do 

serviço profissional prestado pelos réus, como advogados, à autora, em 

demanda na qual restou aquela vencedora. Igualmente, não há divergência 

acerca do percentual estabelecido como parâmetro para cobrança dos 

honorários profissionais do réu, acordado entre as partes em 30%. A 

única divergência é sobre a base de incidência daquele percentual, 

sustentando a autora que incidiria apenas sobre o valor da condenação, 

enquanto os advogados réus fizeram incidir o percentual sobre todo o 

proveito econômico auferido pela autora (valor da condenação, mais os 

valores das prestações que o autor deixou de pagar ao banco). Assim, 

desnecessária ação de arbitramento de honorários, podendo a matéria ser 

decidida com base nos elementos existentes nos autos. Ante a 

divergência das partes, e considerando as alegações sobre a validade de 

contrato verbal e posteriormente escrito, tenho como possível a aplicação 

do Estatuto da OAB para a resolução da querela. Dispõe o art. 22, §2º, da 

Lei nº 8.906/94, que nos casos de ausência de acordo ou ajuste prévio, 

situação que se assemelha à dos autos, sejam os honorários fixados 

levando em conta a remuneração compatível com o trabalho e com o “valor 

econômico da questão”. Em outras palavras, estatui a lei de regência que 

a remuneração do profissional deve ter correspondência com o conteúdo 

econômico da lide, o que induz à conclusão que, de fato, o que deve ser 

levado em conta, para fixação dos honorários contratuais, é, em princípio, 

e salvo estipulação contratual em contrário, o efetivo proveito econômico 

auferido pela parte contratante, encontrando-se correta a forma aplicada 

pelos réus. O autor não fez qualquer prova idônea de que tenha 

contratado de forma diferente com o advogado réu, de modo que o critério 

adotado pelos réus merece ser confirmado. Com relação as verbas 

sucumbenciais, estas são devidas aos demandados independente das 

cláusulas discutidas a respeito da contratação com a demandante. De 

outro lado a ação trazida a baila não enseja danos morais contra os réus, 

tampouco se faz necessária sejam estipulados honorários para o que 

ainda não foi recebido, pois como é válida a alegação de que devem ser 

cobrados os honorários face o proveito econômico da autora na causa, 

caso não pagos, cabe ação de cobrança/execução, sobre o valor que, 

por ventura, fique devido pela reclamante. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO 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 23 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, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011444-82.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE KRIEGER GIROTTO HASSE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ARBO BONES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando o 

insucesso da tentativa de penhora pelo sistema BACENJUD, INTIMO a 

parte exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 14 de março de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ALVES PAIM (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003707-45.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALEX SANDRO 

ALVES PAIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome 
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referente a débito lançado pela empresa requerida. 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. D’outra banda, no que tange ao pedido 

contraposto de condenação em litigância de má-fé, verifico que o mesmo 

não deve prosperar. E isso se justifica porque o demandado não fez 

qualquer prova quanto à alegada conduta ilícita do autor, tampouco que 

tenha sofrido qualquer espécie de prejuízo em razão da mesma, de forma 

que a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe. 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, 14 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FELIX DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003113-31.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

FELIX DE ANDRADE 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. 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. 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 autora 

possui negativação posterior 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 
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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 13 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004021-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004021-88.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCIANO LOPES 

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. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. 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 10962040). A requerente, 

após a apresentação de contestação, na tentativa de arquivar o 

processo, postulou a desistênca da ação (ID 11013068). 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 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 13 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, 14 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS NEI CERQUEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000895-30.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROBIS NEI 

CERQUEIRA BATISTA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA 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 (IDs 9391935, 

9391936, 9391939, 9391941 e 9391944). 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 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 
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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 13 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES SALES (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: 1000893-60.2017.8.11.0045 REQUERENTE: REGINALDO 

RODRIGUES SALES 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. 

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 

9309981). 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 

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 13 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, 14 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003757-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VILMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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: 1003757-71.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEANDRO VILMAR 

DE SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES 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 tocante à prejudicial 

de prescrição quanto à reparação civil, verifico que não merece acolhida, 

uma vez que o termo inicial da prescrição é a data da ciência do dano, o 

que, neste caso, teria sido no ano de 2017, consoante a data da consulta 

do extrato de negativação de id 10013125 (06/09/2017), fato este que a 

parte requerida não logrou êxito em provar o contrário. Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF. CIVIL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. 

OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 

N. 7/STJ. [...] 3. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o 

lesado tomou conhecimento da violação do seu direito, que, in casu, é a 

data da ciência do resultado final da demanda que lhe foi desfavorável em 

razão da conduta negligente do advogado contratado, que, por não ter 

promovido a citação dos fiadores nos autos de ação revisional de 

aluguéis, acabou por frustrar a execução da sentença cujos embargos 

foram julgados procedentes. 4. Rever as conclusões do acórdão proferido 

pelo Tribunal de origem quanto à existência de danos materiais demanda o 

reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso 

especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental 

desprovido". (STJ, AgRg no AREsp 58549 / MG, AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0170179-0, Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, 3ª Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015) 

(g.n.) 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 
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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 negativação posterior 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 13 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004005-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONY ASSIS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES 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: 1000885-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA WILLIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000885-83.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA WILLIANE 

OLIVEIRA DA SILVA 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. 

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. As demais preliminares arguidas em sede 

de contestação confundem-se com a matéria de mérito, razão pela qual 

serão analisadas em momento oportuno. 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 (IDs 9111399 e 9111408). 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 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 13 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, 14 de dezembro de 2017. 
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Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011903-50.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU MORANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVAIS & NOVAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

UTILITARIO AUTO PECAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR, devedoras, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

paguem o valor do débito, conforme valor apresentado no Id nº 4545631, 

consignando que, caso não o efetuem no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANGELICO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000863-25.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JHONATAN 

ANGELICO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos. Considerando as declarações do autor contida no movimento 

de n. 12089961, intime-se o advogado Adriano de Figueiredo para se 

manifestar. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde /MT, 08 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003787-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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: 1003787-09.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA OLIVEIRA 

CRUZ REQUERIDO: AMERICEL 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 (ID 10481299). 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, 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 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, 14 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004122-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA (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:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (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: 1004122-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAQUEL DE 

CASTRO LIMA ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. As preliminares arguidas em sede contestatória 

confundem-se com a matéria de mérito, razão pela qual serão analisadas 

em momento 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. 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. 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, 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 14 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004020-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE EVA PERES DOS SANTOS (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004020-06.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANDRIELE EVA 

PERES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. As preliminares arguidas em sede contestatória 

confundem-se com a matéria de mérito, razão pela qual serão analisadas 

em momento 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. 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. 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 
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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 14 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003055-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MANOEL DE 

SOUSA OLIVEIRA 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. 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. 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, 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 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 13 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, 14 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE BALANCEAMENTOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002207-41.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: DINAMICA COMERCIO 

DE PECAS E SERVICOS DE BALANCEAMENTOS LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 
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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. Compulsando o contingente probatório produzido no 

processo, conclui-se que a parte requerida, devidamente citada e intimada 

(ID 8346890), deixou de comparecer à audiência de conciliação (ID 

9703775), anteriormente agendada, bem como não apresentou 

contestação. Deveras, de acordo com a norma de regência, a ausência 

injustificada do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução 

induz, como consequência direta e automática, a incidência dos efeitos 

materiais da revelia e produzem presunção de veracidade, de natureza 

relativa, dos fatos articulados por parte do autor na petição inicial. 

Interpretação do conteúdo normativo do art. 20 da Lei n.º 9.099/1995. A 

parte autora afirma e comprova ser credora da requerida na quantia de R$ 

2.000,00, valor representado pelo cheque de nº 000095, sacado contra o 

Banco Santander, Agência 0999, Conta Corrente 00139-4, com 

vencimento para 06/01/2014. Pois bem. Levando-se por linha de estima 

que o fato constitutivo do direito da parte requerente, derivado da 

existência e da formação da relação contratual e o não cumprimento da 

obrigação, despontam devidamente comprovados, considero que a 

procedência da pretensão de cobrança de valores é medida que se impõe. 

Por derradeiro, de suma importância enfatizar, por conveniente, com 

relação à definição do termo inicial dos encargos de mora, que os juros de 

mora, na ação de cobrança ou na ação monitória, fundamentadas em título 

desprovido de eficácia executiva, cuja cobrança não se realizou em 

momento anterior por inércia do credor, incidem a partir da citação, dado a 

aplicabilidade da regra contida no conteúdo normativo do art. 219 do 

Código de Processo Civil e do art. 406 do Código Civil/2002 [cf.: STJ, AgRg 

no AREsp n.º 138.460/RS, 4.ª T., Rel.: Min. Marco Buzzi, j. 04/02/2014; 

STJ, REsp n.º 554.694/RS, 4.ª T., Rel. Min. Barros Monteiro, j. 06/09/2005] 

e a correção monetária, porque objetiva viabilizar a recomposição do valor 

monetária corroído pelo decurso do tempo, tem incidência desde o 

vencimento do título cobrado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 666.617/RS, 3.ª T., 

Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros, j. 01/03/2007]. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a requerida no pagamento da quantia em dinheiro 

correspondente a R$ 2.000,00, com incidência de correção monetária, 

calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do vencimento da dívida, e 

juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, ambos do 

Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], contados a partir da data da 

citação; b) 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 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003776-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PINTO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003776-77.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANO PINTO DA 

SILVA 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. 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, 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 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 13 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, 14 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001394-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1001394-14.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

DA SILVA 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. 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 gravação telefônica em ID 

10248224, comprovando o vínculo contratual. 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) 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 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 14 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004541-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PRUDENCIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 26/04/2018. às 16:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS DO RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MARCOS RHODEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

RAFAELA DJOANA CAVALLI OAB - MT0019910A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM 

COMO PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN BAIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/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: 1002701-03.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SUELLEN BAIA DA 

SILVA SOUZA 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. 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. 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 
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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 14 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002773-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002773-87.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CELSO LIMA 

GOMES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 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. 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. 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, 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 14 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 
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Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012051-61.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUDICON ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORACI GARCIA DE MEDEIROS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8012051-61.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: AUDICON ASSESSORIA 

CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME EXECUTADO: LORACI 

GARCIA DE MEDEIROS - ME Vistos. Dispensado o relatório. Trata-se de 

execução de titulo extrajudicial proposta por Audicon Assessoria Contabil 

Sociedade Simples - ME em face de Loraci Garcia de Medeiros - ME, 

visando o recebimento do valor de R$ 6.317,82 (seis mil trezentos e 

dezessete reais e oitenta e dois centavos) conforme petição de id. 

668606. Verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de 

localização de bens do executado, todas infrutíferas. Desta forma, com 

fulcro no artigo 53, § 54º da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, 

ante a ausência de bens penhoráveis. Expeça-se certidão de crédito em 

favor do exequente, encaminhando-se aos órgãos de restrição de crédito 

para anotação, nos termos do artigo 782, § 3° do Código de Processo Civil. 

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003023-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURY ZIMMER (REQUERENTE)

CLAUDENIR DE MELO ZIMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 24/04/2018. às 16:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS DO RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011657-54.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011657-54.2015.8.11.0045 REQUERENTE: FABIO PEREIRA 

CORDEIRO REQUERIDO: CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-12.2017.8.11.0045

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:

LURDES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002099-12.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAGAZINE TÊXTIL 

COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA - ME REQUERIDO: LURDES 

RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se o exequente ciente da determinação 

para dar prosseguimento no feito, permaneceu inerte conforme a certidão 

de id. 10665386. Dessa forma, caracteriza abandono do processo, na 

forma do artigo 485, III, do CPC/2015: 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; (...) 

Ademais, o art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, preconiza o seguinte: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Isto posto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M M SERVICOS DE CARREGAMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO IVANILSON COSTA DE MELO (REQUERIDO)

JUCIVAN RIBEIRO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001047-78.2017.8.11.0045 REQUERENTE: M M SERVICOS DE 

CARREGAMENTO LTDA - ME REQUERIDO: JUCIVAN RIBEIRO COSTA, 

FRANCISCO IVANILSON COSTA DE MELO Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora saiu ciente da audiência, para juntar 

endereço atualizado dos promovidos no dia 04.07.2017, e até a presente 

data, ele não apresentou a comprovação para citação dos requeridos, 

permanecendo inerte. Dessa forma, caracteriza abandono do processo, 

na forma do artigo 485, III, do CPC/2015: 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; (...) 

Ademais, o art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, preconiza o seguinte: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Isto posto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003544-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DORIA CABELEREIROS - ME (REQUERIDO)

JOAO CARLOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 26/04/2018. às 16:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS DO RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS NEI CERQUEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000897-97.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROBIS NEI 

CERQUEIRA BATISTA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. 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. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, conclui-se que a parte requerida, devidamente 

citada e intimada (ID 7280476), deixou de comparecer à audiência de 

conciliação (ID 9468643), anteriormente agendada, bem como não 

apresentou contestação. Deveras, de acordo com a norma de regência, a 

ausência injustificada do réu à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução induz, como consequência direta e automática, a incidência dos 

efeitos materiais da revelia e produzem presunção de veracidade, de 

natureza relativa, dos fatos articulados por parte do autor na petição 

inicial. Interpretação do conteúdo normativo do art. 20 da Lei n.º 

9.099/1995. Primeiramente, não constitui demasia destacar, por oportuno, 

que, de acordo com expressivo/significativo entendimento jurisprudencial 

versando acerca da temática ‘sub judice’, a preexistência de histórico 

pretérito de anotações legítimas, de registros nos cadastros de 

inadimplentes, decorrentes de relações de direito material totalmente 

distintas, rechaça/afasta a caracterização da responsabilidade civil, fruto 

de danos morais, derivada da realização de nova inscrição, mesmo que 

realizada de forma irregular, pois o dever de indenizar deriva, como 

consequência direta, da imputação/atribuição, de forma indevida, da 

condição de inadimplente a alguém que, efetivamente, não detém este 

predicado/característica — ressalvado o direito ao cancelamento do 

registro indevido/irregular. Referida inscrição anterior, realizada em 

10/12/2014, em relação a débito cujo credor é diverso da requerida, foi 

objeto da ação de nº 1000899-67.2017.8.11.0045, a qual foi extinta sem 

resolução de mérito. Cabe registrar, por ser expressiva desse 

entendimento, a compreensão do tema consubstanciada através do 

enunciado da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, que registra, 

de forma taxativa, que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Pois bem. Do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a parte autora teve restrição em seu nome referente a 

débito lançado pela empresa requerida. 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 relatado alhures. 

D’outra banda, de suma importância enfatizar, por oportuno, que 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor 

dos documentos que acompanham a inicial, depreende-se que, 

precedentemente à data da concretização do registro desabonador, 

efetivado por parte da requerida, subsistia, ao mesmo tempo, também, 

outras inscrições, aparentemente legítimas e regulares, de registro nos 

cadastros de proteção ao crédito, fruto de relação de direito material 

distinta. Por via de consequência, diante desta moldura, não obstante a 

existência de evidências concretas que demonstram, de maneira segura, 

a irregularidade do procedimento de inscrição do registro desabonador, 

considerando-se que subsiste, preexistente à nova inscrição irregular, 

histórico pretérito de anotações legítimas, que traduzem a existência de 

registros nos cadastros de proteção ao crédito, derivadas de relações de 

direito material totalmente distintas — o que, ‘ipso facto’, de forma 

automática e linear, se interpõe como obstáculo intransponível para a 

configuração da responsabilidade civil —, considero que, solução outra 

não resta, senão a que opta pela vereda do indeferimento do pedido 

indenizatório. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, para o fim de: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito 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]; b) Indeferir o pedido de indenização por danos 

morais; 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 

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 14 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, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LIRA TUMELERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000526-36.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADILSON LIRA 

TUMELERO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No tocante à incompetência territorial arguida em contestação, 

verifico que não merece acolhimento, uma vez que foi juntado 

comprovante de residência em nome do autor em ID 10226288. No tocante 

ao pedido contraposto arguido em sede preliminar, verifico que se trata de 

matéria meritória, e será analisado em momento oportuno. Alega a parte 

autora, que houve restrição em seu nome referente a débito lançado pela 

empresa requerida. 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. 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 
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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. D’outra banda, no 

que tange ao pedido contraposto de pagamento do valor devido, verifico 

que o mesmo não deve prosperar. E isso se justifica porque as 

demandadas não fizeram qualquer prova quanto à alegada conduta ilícita 

do autor, tampouco que tenham sofrido qualquer espécie de prejuízo em 

razão da mesma, de forma que a improcedência do pedido contraposto é 

medida que se impõe. 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 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. LIBERE-SE OS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE 

CAUÇÃO EM FAVOR DO RECLAMANTE. 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 15 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, 15 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KOZERA COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RELETRON NORTE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001965-82.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KOZERA 

COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS EIRELI - ME REQUERIDO: 

RELETRON NORTE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 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 empresa autora que teve seu nome protestado em 

razão de inadimplemento de título. Alega que depositou o valor do débito 

na conta bancária da empresa ré após o vencimento do título e que esta 

não liberou a carta de anuência par baixa do protesto. O ponto nodal da 

questão é saber se a responsabilidade pelo cancelamento do título 

protestado é do devedor ou do credor que deu a quitação ou que 

consentiu no acordo para o pagamento parcelado da obrigação. Destarte, 

a apresentação do título em cartório foi efetuada em 26/12/2016, data 

posterior ao vencimento do título (19/12/2016) e anterior à quitação do 

débito (09/01/2017). A ré, por seu turno, ao protestar o título vencido, agiu, 

à época, no exercício regular do seu direito. Devidamente pago o débito, a 

partir de então, deixou a parte autora de ser devedora, não se justificando 

a permanência do protesto. Contudo, a baixa do título em protesto não 

ocorreu, conforme se verifica dos autos. A Lei nº. 9.492/97, em seu 

art.26, dispõe: “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. Parágrafo primeiro - 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. Parágrafo segundo - Na hipótese de protesto em que tenha 

figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração 

de anuência passada pelo credor endossante. Parágrafo terceiro - O 

cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que 

não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por 

determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião. 

Parágrafo quarto - Quando a extinção da obrigação decorrer de processo 

judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com 

a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com 

menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de 

dívida protestado. Parágrafo quinto - O cancelamento do registro do 

protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por 

Escrevente autorizado. Parágrafo sexto - Quando o protesto lavrado for 

registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do 

cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado 

juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e anotado no 

índice respectivo”. De igual teor dispõe o artigo 2º, da Lei nº 6.690/79: 

"Art.2º - Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente 

pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com 

poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que 

serão arquivados em cartório". Inquestionável que, em se tratando de título 

protestado, a responsabilidade principal para a sua baixa ou cancelamento 

é do devedor que paga a obrigação, salvo estipulação expressa em 

contrário, sendo certo que o autor não provou, nos termos do art. 373, I, 

do CPC/2015, que a ré assumiu a obrigação de promover a baixa do 

apontamento. Pelo contrário. A parte requerida comprovou o 

encaminhamento e recebimento pela empresa autora da carta de 

anuência. Logo, bastaria à mesma pedir o cancelamento, mediante sua 

apresentação. É diferente quando a inserção é feita nos cadastros 

particulares, como SERASA e SPC. Se a inserção fosse feita perante 
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pessoa jurídica de direito privado, a responsabilidade pela baixa seria do 

credor. É a inteligência do art.26, da Lei nº. 9.492/97. O devedor autor é o 

maior interessada em cancelar o protesto do título, cabendo a ele 

providenciar o cancelamento, às suas expensas. Afinal, na época não se 

tratava de protesto indevido, mas de dívida inadimplida, a justificar a 

lavratura do instrumento de protesto. Observa-se que a manutenção do 

lançamento não ocorreu por ação ou omissão até então imputável ao 

credor, já que bastava ao devedor comparecer no cartório competente e 

apresentar o comprovante de quitação que se achava em seu poder. 

Logo, o ônus do cancelamento não pode ser imposto a ré, já que o maior 

interessada na baixa do aponte, mormente após o pagamento da dívida 

com atraso, a toda evidência, é o próprio devedor. A propósito, na esteira 

de que compete à parte devedora diligenciar a baixa do protesto 

regularmente lavrado, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento pacificado a esse respeito [vide STJ, 4ª Turma, DJ 

08/10/2007 pg. 311, Acórdão de 26/06/2007, REsp nº 943596/RS, Rel. Min. 

Aldir Guimarães Passarinho Júnior; STJ, 3ª Turma, DJ de 03/10/2005 p. 

247, Acórdão de 21/06/2005, REsp 665311/RS, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito]. Assim, ante a inexistência de procedimento irregular por 

parte da ré, não há falar em reparação de danos ou em qualquer 

responsabilidade indenizatória, porquanto agiu dentro dos limites que a lei 

lhe concedia, não estando obrigado a providenciar a baixa do protesto 

regular e legalmente efetivado. Estaria obrigado a baixar o registro, caso 

fosse indevido, ilegal ou irregular, o que não é o caso. Assim, a 

improcedência da demanda é medida que se impõe, porquanto o título 

somente foi adimplido em acordo posterior à inscrição de protesto. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, mas 

restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. D’outra 

banda, no que tange ao pedido contraposto de condenação em danos 

morais, verifico que o mesmo não deve prosperar. E isso se justifica 

porque o demandado não fez qualquer prova quanto à alegada conduta 

ilícita do autor, tampouco que tenha sofrido qualquer espécie de dano em 

razão da mesma, de forma que a improcedência do pedido contraposto é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o autor isento do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 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, 15 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MORAES NUNES (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: 1004135-27.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PATRICIA DE 

MORAES NUNES 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. 

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 

11083362). 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 

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 15 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, 15 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003085-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003085-63.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA 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 cópia legível do contrato de 

locação (ID 9669892), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, 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 15 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 
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Rio Verde/MT, 15 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011769-23.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITICARD S.A. (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011769-23.2015.8.11.0045 REQUERENTE: SIMONE SANTOS 

MUNIZ REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, BANCO CITICARD S.A., 

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Vistos. 

Intime-se as partes do retorno dos autos, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da 

ação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011503-70.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE DE MATOS FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA MARA PEDRUZZI FAVARETO DE ANDRADE OAB - MT10258/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011503-70.2014.8.11.0045 REQUERENTE: ROSELENE DE 

MATOS FREIRE REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A Vistos. 

Intime-se as partes do retorno dos autos, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da 

ação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003219-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINA GILDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (REQUERIDO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003219-90.2017.8.11.0045 REQUERENTE: IZAINA GILDA 

XAVIER REQUERIDO: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES, PATRICIA 

BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ 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. Cuida-se de ação de cobrança de diferenças 

decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado 

entre as partes, em que o demandante, sustentando o recebimento de 

valores inferiores àqueles devidos, bem como a insuficiência da prestação 

de contas ofertada pelo advogado réu, busca a cobrança de diferenças. 

Os réus contestam e postulam pedido contraposto. Inicialmente, pontuo 

que não há divergência sobre a existência, extensão ou a qualidade do 

serviço profissional prestado pelos réus, como advogados, à autora, em 

demanda na qual restou aquela vencedora. Igualmente, não há divergência 

acerca do percentual estabelecido como parâmetro para cobrança dos 

honorários profissionais do réu, acordado entre as partes em 30%. A 

única divergência é sobre a base de incidência daquele percentual, 

sustentando a autora que incidiria apenas sobre o valor da condenação, 

enquanto os advogados réus fizeram incidir o percentual sobre todo o 

proveito econômico auferido pela autora (valor da condenação, mais os 

valores das prestações que o autor deixou de pagar ao banco). Assim, 

desnecessária ação de arbitramento de honorários, podendo a matéria ser 

decidida com base nos elementos existentes nos autos. Ante a 

divergência das partes, e considerando as alegações sobre a validade de 

contrato verbal e posteriormente escrito, tenho como possível a aplicação 

do Estatuto da OAB para a resolução da querela. Dispõe o art. 22, §2º, da 

Lei nº 8.906/94, que nos casos de ausência de acordo ou ajuste prévio, 

situação que se assemelha à dos autos, sejam os honorários fixados 

levando em conta a remuneração compatível com o trabalho e com o “valor 

econômico da questão”. Em outras palavras, estatui a lei de regência que 

a remuneração do profissional deve ter correspondência com o conteúdo 

econômico da lide, o que induz à conclusão que, de fato, o que deve ser 

levado em conta, para fixação dos honorários contratuais, é, em princípio, 

e salvo estipulação contratual em contrário, o efetivo proveito econômico 

auferido pela parte contratante, encontrando-se correta a forma aplicada 

pelos réus. O autor não fez qualquer prova idônea de que tenha 

contratado de forma diferente com o advogado réu, de modo que o critério 

adotado pelos réus merece ser confirmado. Com relação as verbas 

sucumbenciais, estas são devidas aos demandados independente das 

cláusulas discutidas a respeito da contratação com a demandante. De 

outro lado a ação trazida a baila não enseja danos morais contra os réus, 

tampouco se faz necessária sejam estipulados honorários para o que 

ainda não foi recebido, pois como é válida a alegação de que devem ser 

cobrados os honorários face o proveito econômico da autora na causa, 

caso não pagos, cabe ação de cobrança/execução, sobre o valor que, 

por ventura, fique devido pela reclamante. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO 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 23 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, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LAZZERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

UVL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

GUSTAVO LOPES COSTA DA SILVA OAB - PB19605 (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

intimação do advogado parte retificar o cadastro, (cep da cidade invalido)
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000012-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS ANSELMO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000012-20.2016.8.11.0045 REQUERENTE: DIMAS ANSELMO 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos, O processo 

encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Proceda-se com as 

alterações para retificar a natureza da demanda. Tendo em vista o 

requerimento de fl. id. 2991873, intime-se a parte executada para, no 

prazo de quinze (15) dias, conforme disposto no art. 523 do CPC, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de o montante da condenação ser 

acrescido de multa no percentual de 10%. Efetuado o pagamento parcial, a 

multa de 10% incidirá sobre o restante. Não efetuado o pagamento no 

prazo previsto, expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da 

multa respectiva, intimando-se o devedor de imediato do teor do respectivo 

auto. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 11 de outubro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003043-14.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIVINO DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 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. 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 

negativação posterior 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 19 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, 19 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-69.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GONCALVES SANDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Diante da interposição tempestiva do recurso inominado, 

INTIMO a parte recorrida para, querendo, apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 14 de março de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003257-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003257-05.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADEILDO DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES 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. Inicialmente, verifico que 

não há comprovação de que a parte autora tenha sido intimada para a 

audiência de conciliação de ID 10216846, razão pela qual, deixo de 

apreciar o pedido de arquivamento postulado pela requerida naquele ato. 

Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial 

para que apresentasse comprovante de residência em seu nome (ID 

9676337), documento indispensável à propositura da ação, deixou de 

fazê-lo, 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 08 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 08 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002819-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002819-76.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA HELENA 

DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc., 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo da minuta de ID 11038962 anexado nos autos, deflui-se que 

as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à 

celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso 

III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-75.2017.8.11.0045

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: 1000892-75.2017.8.11.0045 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. 

No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata de 

reprodução que consta em ação anteriormente ajuizada – processo n. 

1000891-90.2017.8.11.0045, em trâmite neste Juizado Especial Cível, 

mormente porque se trata dos mesmos fatos (ID 5454365), com as 

mesmas partes e mesmo pedido. Com efeito, ressai dos autos a identidade 

dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Novo Código de 

Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da 

perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 

3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, CPC/2015), que o juiz 

conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 

não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos nº IV, V, VI 

e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir e 

pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício, com a 

consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, 

reconheço a figura jurídica da litispendência e, por consequência, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 

337, VI e 485, V, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o autor isento do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de 

janeiro 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, 08 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004102-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004102-71.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOSENILDO DA 

SILVA SOUZA 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 
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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. 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 (IDs 4984696, 

4984697, 4984706, 4984712 e 4984715). 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) 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 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 08 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-38.2017.8.11.0045

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:

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: 1000888-38.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PAULO ADRIANO 

RIBEIRO DE SOUSA 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. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. 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). 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 (IDs 9055343 e 9055351). 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) 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 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. Quanto ao pedido contraposto de cobrança do débito 

no valor de R$ 830,87, diante dos documentos apresentados (contrato e 

faturas) e o fato da parte autora não ter comprovado o pagamento da 

dívida, vislumbro que ficou demonstrado nos autos que a parte requerente 
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deve à requerida, o valor oriundo das negativações. Sobre referido valor 

deverá incidir correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a 

partir do vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano 

[art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do 

CTN], contados a partir da data da citação. Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial; b) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 830,87, com incidência de 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do 

vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 

e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], 

contados a partir da data da citação; c) 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 08 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004150-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES ALVES DE LIMA CARIOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004150-30.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MARINES ALVES 

DE LIMA CARIOCA 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. 

Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome referente a débito 

lançado pela empresa requerida. 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 

negativação posterior 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 08 de janeiro de 2018. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 09 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS STAINER BRONNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000884-98.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCOS STAINER 

BRONNER REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo 

reclamado. Afirma que a inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, 
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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 

8854913). 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 

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, 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 08 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003079-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FIGUEIREDO RODRIGUES (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003079-56.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOCIMAR 

FIGUEIREDO RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente do conteúdo do termo de audiência de ID 10592395 

anexado nos autos, deflui-se que as partes litigantes estabeleceram 

acordo, com o objetivo de dar fim à celeuma estabelecida; não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do 

mérito, forte no art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. 

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003702-23.2017.8.11.0045

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:

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: 1003702-23.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DOUGLAS DA 

SILVA PEDROSO 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 10213974), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, 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 08 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010564-56.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL CARDOSO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010564-56.2015.8.11.0045 REQUERENTE: WENDEL CARDOSO 

MAGALHAES REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 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 alegação de ilegitimidade passiva da executada, verifico que 

não merece acolhimento nesta fase de comprimento de sentença, uma vez 
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que foi reconhecida a legitimidade da mesma em fase de conhecimento, 

diante dos fundamentos da sentença de ID 699240, a qual transitou em 

julgado, conforme certidão de ID 1414235. Outrossim, a alegada 

incompetêcia do juízo para processamento do presente feito não 

prospera, já que, conforme a Resolução 008/2014/TP, cuja cópia foi 

juntada pelo exequente em ID 5914283, determina que esta 5ª Vara da 

Comarca de Lucas do Rio Verde abarca os Juizados Especiais Cível, 

Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública (Resolução 04/2014/TP). 

Estabelece o art. 525, § 1º, NCPC, que: 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. Assim sendo e em 

análise aos autos, verifica-se que o impugnante refuta os cálculos do 

exequente, referindo-se à matéria anterior à sentença de mérito, o que 

não é permitido em sede de impugnação, razão pela qual tais argumentos 

não devem ser conhecidos. Quanto ao excesso de execução alegado, os 

cálculos apresentados em pedido de cumprimento de sentença apontam o 

montante de R$ 10.425,42, conforme se verifica em ID 1430667, p.3-4, os 

quais deverão ser homologados. POSTO ISSO, indefiro a impugnação de 

ID 1430667, p.1-2, e determino o regular prosseguimento da execução. 

Intime-se. 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 08 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002154-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/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: 1002154-60.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCIA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

autora alega, em síntese, que contratou o serviço “Smart Vivo Controle 

Plus 500”, pelo valor de R$ 49,90, da empresa requerida e sofreu 

transtornos em razão de cobrança de serviços não contratados, uma vez 

que, com o passar dos meses, o valor do referido plano sofreu aumentos 

injustificados e sem comunicação prévia. Afirma que contatou a ré em 

13/04/2016 (protocolo nº 2016 284 147 4940), solicitando cancelamento 

do plano. Aduz que recebeu faturas após o cancelamento, as quais quitou 

para que não houvesse maiores transtornos. Alega que teve seu nome 

inscrito no serviço de proteção ao crédito. Pleiteia repetição de indébito e 

indenização por danos morais. Em relação à cobrança indevida, observo 

que é pacífico o entendimento no sentido de que caracteriza falha na 

prestação do serviço, e todo o ocorrido circunscreveu-se à postura 

negligente da empresa requerida realizou cobranças indevidas ao 

requerente, segundo as especificações técnicas, dentro do prazo definido 

no contrato, o que deu origem à situação de extrema desconsideração, 

desrespeito, descaso, falta de atenção e de redução/aniquilamento de 

expectativas. Efetivamente, não se pode negar valor à premissa de que o 

descumprimento do que fora firmado em contrato de consumo, resultado 

de conduta negligente, que culmina com as cobranças indevidas em 

faturas telefônicas, dá ensejo à perturbação emocional, que causa abalo à 

incolumidade psicológica, ao dinamizar sentimento de desvalia e de 

desprezo, decorrente de relação de consumo mal resolvida, causadora de 

indevida perturbação da serenidade/tranquilidade e de transtornos mais 

intensos do que aqueles que se podia esperar, derivado da frustração de 

expectativas. Dessa forma, devido o sentimento de falta de consideração, 

desrespeito, descaso e sentimento de desvalia, fruto da violação do dever 

de qualidade-segurança, derivado de acidente de consumo, deduz-se, por 

inferência racional, que o aborrecimento/sofrimento psíquico, que 

credencia a necessidade de realizar-se compensação pecuniária, 

desponta caracterizado. Logo, uma vez definido o dever de indenizar e a 

ocorrência de prejuízos, passo a aquilatar a quantificação do dano moral 

suportado pela requerente. Por derradeiro, levando-se por linha de estima 

a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

bem como considerando que a reclamante possui negativação anterior à 

efetivada pela requerente (realizada em 10/12/2014, em relação a débito 

cujo credor é diverso da requerida, e que não é objeto de ação judicial), 

adicionado ao tempo razoável que houve as cobranças indevidas e o 

transtorno causado ao requerente, 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$ 2.000,00, como forma de 

minimizar os transtornos gerados pelo ato das requeridas. De outro 

vértice, com referência ao pedido de incidência da repetição do indébito, 

penso que deva merecer guarida. É que, de acordo com a norma de 

regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele, que foi 

submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano 

justificável, desperta o direito de auferir o ressarcimento do valor 

correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira 

indevida, em excesso, independentemente da prova do erro [art. 42, 

parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990; art. 876 do Código Civil de 2002]. 

Portanto, exatamente nesse influxo de idéias, levando-se por linha de 

estima que a instituição financeira requerida, de maneira abusiva e 

unilateral, realizou cobranças indevidas nas faturas telefônicas da autora, 

caracterizada a má-fé da companhia reclamada, considero que a 

repetição do indébito em dobro em prol do consumidor/reclamante, é 

medida que se impõe, devendo ser restituído em dobro o valor de R$ 

115,18, referentes às cobranças indevidas lançadas nas faturas juntadas 

ao feito. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, para o fim de: a) CONDENAR a empresa 

requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, 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 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, já 

que se trata de responsabilidade civil extracontratual; b) Condenar a 

instituição financeira requerida, a título de indenização por repetição do 

indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 230,36, 

corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 

12% ao ano, contabilizados desde a citação; 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 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 janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004318-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FRANCINE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)
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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: 1004318-95.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ERICA FRANCINE 

FERREIRA 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. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo da 

minuta de ID 10754989 anexado nos autos, deflui-se que as partes 

litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à celeuma 

estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso 

III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001258-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JAPANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ROGERIO VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 14 de março de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATEUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000653-37.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 29.640,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: ANTONIO 

MATEUS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS LUCAS DO RIO VERDE, 14 de março de 2018. Senhor(a): 

Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de 

Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos 

autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS 

NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 18/04/2018 

(quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida 

Paraná 561-S, Centro, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003263-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO ROQUE ORTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003263-12.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 51.880,41; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156). Parte Autora: 

EXEQUENTE: ALCINO ROQUE ORTH Parte Ré: EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL LUCAS DO RIO VERDE, 14 de março 

de 2018. Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do retorno do AR no prazo legal 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-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001447-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA A APURAÇÃO DE ATO ILICITO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001447-29.2016.8.11.0045 MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE IMPETRADO: PRESIDENTE DA 

COMISSÃO PARA A APURAÇÃO DE ATO ILÍCITO VISTOS, ETC. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA, tendo as partes acima qualificadas. 

Verifica-se dos autos que a impetrada devidamente notificada, apresentou 

informações (ID n.º 1633005), aduzindo que após pedido de 

reconsideração (ID n.º 1633113, 1633114 e 1633118), a comissão 

processante revogou a decisão proferida nos respectivos processos 

administrativos, esvaziando o objeto do presente mandamus. O Ministério 

Público manifestou-se (ID n.º 4559379 – p. 01/05), pela denegação da 

segurança, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, 

por perda do objeto. Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, 

face a perda do objeto do presente mandamus, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do CPC, c/c art. 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009. Não obstante a 

Constituição Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas 

corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição 

do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, 

nos seguintes termos: “Art. 10. XXII – a gratuidade das ações de 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, 
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além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” 

Assim, deixo de condenar as partes no pagamento das custas e 

despesas processuais, face a gratuidade. Por se tratar de sentença 

extintiva do mandado, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do 

que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 7552 Nr: 755-38.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RIEDIGER, LÍDIA RIEDIGER, PAULO 

ROBERTO DE DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda a intimação dos executados Lídia e Valdir da penhora realizada 

nos autos (pp. 59/60), nos endereços obtidos através dos sistema 

conveniados (em anexo).

Frustrada a diligência, desde já, defiro a intimação dos devedores pela via 

editalícia.

Consigno ainda, que procedi a baixa da restrição realizada sob o veículo 

FORD/F600, placa: JYR-4378 de propriedade do executado Paulo Roberto 

de David (p. 107), conforme requerido pela exequente às pp. 144 e 149 

(extrato RENAJUD em anexo).

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113996 Nr: 6115-94.2015.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Oficie-se conforme requerido.

Aportando aos autos as respostas, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37947 Nr: 2984-87.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDICEU ANTUNES QUARESMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENARA PORTO E SILVA 

MACHADO - OAB:MT/13.567-B, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:12118-A /MT, JOSILENE HERNANDES ORTOLAN - 

OAB:13238-A/MT, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

RENAJUD (em anexo), devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36759 Nr: 1795-74.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR GONÇALVES GOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se Carta Precatória com a finalidade de busca e apreensão, bem 

como citação, nos termos da decisão liminar, a ser cumprida no endereço 

obtido pelo sistema INFOJUD (p. 46).

Consigno que já consta dos autos restrição do veículo objeto da lide 

(RENAJUD pp. 47/48).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81522 Nr: 738-50.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DAL MOLIN, ANGELO VERGILIO DAL MOLIN, 

EZAIRA DE LURDES DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROQUE DOS SANTOS, EULALI LOURDE 

CERNECK DOS SANTOS, PAULO VALÉRIO CERNECK, PERLA RIBEIRO 

RODRIGUES SKURA, WERNER SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. A fim de evitar futura arguição de nulidade, cite-se o requerido 

Paulo Valério Cerneck nos novos endereços obtidos através dos sistemas 

Siel e Infojud (anexo), quais sejam: Avenida Rio de Janeiro, 1526-S, bairro: 

Jardim das Palmeiras – Lucas do Rio Verde/MT e Rua Abel Zonta, 110, 

centro de Cafelândia/PR.

Desde já, considerando a informação apresentada à p. 559, intime-se o Dr. 

Leonardo de Mattos, OAB/MT n.º 14561, advogado constituído pelo Sr. 

Paulo no processo código: 38558 para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar 

endereço atualizado de seu cliente nestes autos.

Ainda, intimem-se o Dr. Humberto Nonato dos Santos, OAB/MT n.º 3286 e 

o Dr. Guilherme Valente Graciolli, OAB/PR n.º 48781, procuradores 

constituídos pelos requeridos Perla Ribeiro Rodrigues Skura e Werner 

Skura no processo código: 36231, para também, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar endereço atualizados de seus clientes nestes autos, visto 

que os endereços obtidos em pesquisa aos sistemas conveniados, nesta 

data, são os mesmos já constantes do presente feito (Infojud e Siel em 

anexo).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37784 Nr: 2821-10.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI, LUCIANE BERDINATTO 

COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 VISTOS.

Foi solicitada penhora on-line, via sistema Bacenjud, em face do 

descumprimento do acordo entabulado (pp. 53/57), pugnando assim o 

credor, pelo prosseguimento do feito executivo (p. 92).

 Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência do valor para conta 

de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.

Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial se 

impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e para 

assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao 

executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros.

 O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que:

 Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que 
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será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado (...).

Assim, intime-se o (s) executado (s), através de seu (s) advogado (s), via 

DJE, ou, na falta deste, seu representante legal, ou pessoalmente, por 

mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar 

conhecimento da constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias 

do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de preclusão.

Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias 

do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após voltem os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 

4.º, do CPC.

Consigno que, eventual necessidade de liberação dos valores ao (s) 

executado (s) será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará 

eletrônico automatizado.

Ciência à exequente do bloqueio, devendo requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87617 Nr: 1457-95.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-CONTROL CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

pagamento voluntário da quantia executada pelos devedores.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome dos devedores.

Intimem-se o exequente para que indique outros bens passíveis de 

penhora de propriedade dos executados ou requeira o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39286 Nr: 4311-67.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA CORDOVAL DE ALMEIDA ME, 

LAUDICEIA CORDOVAL DE ALMEIDA, DIRCEU FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

pagamento voluntário da quantia executada pelos devedores.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome dos devedores.

Intimem-se o exequente para que indique outros bens passíveis de 

penhora de propriedade dos executados ou requeira o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88328 Nr: 2205-30.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL PEÇAS BIKE E MOTO LTDA -ME, 

WELLISON SANTOS DA PAZ, ELIAS PEREIRA DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

pagamento voluntário da quantia executada pelos devedores.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome dos devedores.

Intimem-se o exequente para que indique outros bens passíveis de 

penhora de propriedade dos executados ou requeira o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Consigno que a busca de valores perante algumas cooperativas de 

crédito já é alcançada pelo sistema Bacenjud, conforme se vê do extrato 

anexo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 140904 Nr: 3950-06.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY BRUNO ROSKOSKI

 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:

 Face o caráter itinerante da missiva, nos termos do art. 262, do CPC, 

proceda a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Diamantino/MT, a 

fim de que seja cumprida a finalidade da missiva no endereço obtido 

através dos sistemas informatizados (em anexo).

 Oficie-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97837 Nr: 4223-87.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PRECEGUEIRO IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) o arresto 

on-line foi efetuado parcialmente, com a transferência do valor para conta 

de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.Destaco que a transferência 

imediata dos valores para conta judicial se impõe como necessária para 

evitar a perda de rendimentos e para assegurar, conforme o caso, a 

restituição integral dos valores ao executado ou a satisfação do crédito ao 

exequente com a devida correção monetária e juros. Consigno que tentei a 

localização de novo endereço do executado através do sistema SIEL e 

INFOJUD, porém, tal pesquisa restou inexitosa, conforme extratos 

anexos.Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar novo endereço para que seja efetivada a citação, bem como a 

intimação do executado sobre a constrição realizada. Cumpra-se, às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1047 Nr: 3043-85.2004.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PHILIPPSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA ÁLVARES 

DA SILVA - OAB:1376-A, ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2321-B/MT, EDSON QUEIROZ BARCELOS - OAB:35.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, remeta os autos à Central de 
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Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 

12/2017-CGJ.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87171 Nr: 979-87.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital formulado à p. 49.

Cumpre ressaltar que a citação por edital é subsidiária, devendo-se 

exaurir todos os meios possíveis para a localização da parte devedora, 

sob pena de ser nula a citação efetuada na modalidade edital.

Assim, visando efetuar eventual alegação de nulidade, cite-se 

pessoalmente o executado no endereço indicado à p. 48, haja vista o 

retorno do AR pelo motivo “ausente”.

Restando infrutífera a diligência, desde já, defiro a citação do executado 

na forma editalícia.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 3622 Nr: 1058-57.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVZ, JF, EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RODRIGUES LEITE - 

OAB:6739/MA

 VISTOS.

Foi solicitada penhora on-line, via sistema Bacenjud, conforme 

requerimento formulado à p. 310, em face do não cumprimento voluntário 

da execução.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência do valor para conta 

de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.

Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial se 

impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e para 

assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao 

executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros.

 O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que:

 Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado (...).

Assim, intimem-se os executados, através de seus advogados, via DJE, 

ou, na falta destes, seus representantes legais, ou pessoalmente, por 

mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar 

conhecimento da constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias 

do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de preclusão.

Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias 

do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após voltem os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 

4.º, do CPC.

Consigno que, eventual necessidade de liberação dos valores aos 

executados será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará 

eletrônico automatizado.

Ciência à exequente do bloqueio, devendo requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93273 Nr: 474-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Vistos.

No termos do art. 10 do CPC, aguarde-se o decurso do prazo para 

manifestação do exequente, conforme já determinado à p. 158-verso (1º 

parágrafo).

Ainda, diga o exequente, no mesmo prazo assinalado, quanto aos novos 

documentos apresentados pelo executado (pp. 215/421).

Com a juntada de manifestação do credor ou decorrido o prazo in albis, 

torne-me imediatamente conclusos para decisão.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32576 Nr: 2132-97.2009.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LANZONI, GILMARA SANTOS 

GUIMARÃES MOITINHO LANZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes a se manifestarem dos 

quesitos complementares de pp.263/269.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 152882 Nr: 1661-66.2018.811.0045

 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: CREUSINETE NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Por todo o exposto, presentes os requisitos legais e jurídicos, DEFIRO 

o pedido de cumprimento da liminar concedida nos autos da Ação Civil 

Pública n° 134073, que se estende à gestante CREUSINETE NEVES DE 

OLIVEIRA, e, em consequência, determino que os requeridos 

disponibilizem à gestante assistida, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG, de acordo com a 

quantidade e forma farmacêutica receitada e de forma contínua e 

ininterrupta, pelo período indicado na prescrição médica (p. 16/17), sob 

pena de bloqueio de valores para aquisição do referido fármaco.Citem-se 

os requeridos, para o cumprimento da liminar concedida, em favor da 

gestante assistida.Apense-se aos autos nº. 7923-03.2016.811.0045 

(Código: 134073).Intimem-se. Cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso 

requer."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91346 Nr: 198-57.2009.811.0093

 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: HAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 
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DE REZENDE - OAB:10955/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 Transcorrido o período de suspensão do processo impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte requerida para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91676 Nr: 5557-93.2013.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DE COSTA, ROQUE DE 

COSTA, LOURDES DE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00 na 

diligência urbana e R$ 3,00 por quilômetro percorrido (considera-se a 

distância de ida e volta) nas diligências a serem cumpridas em zona rural, 

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.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

Referência: Autos n.º 1029389 (1344-43.2018.811.0021)

Portaria n.º 020/2018-AB/DF ALEXANDRE MEINBERG CEROY , Juiz de 

Direito Titular da 1º Vara da Comarca de Água Boa e Diretor do Foro da 

Comarca de Água Boa, no uso de suas atribuições como Corregedor 

Permanente dos serviços extrajudiciais da Comarca de Água Boa: 

Considerando a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ no bojo do Pedido de Providência n.º 0007393-10.2017.2.00.0000; 

Considerando a decisão proferida na data de hoje no bojo dos autos n.º 

1029389 (1344-43.2018.811.0021), em trâmite na Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa; Considerando a necessidade de lavratura de ato, 

por meio de Portaria, específico de nomeação de interino para a serventia 

extrajudicial vaga;

RESOLVE:

NOMEAR, à partir de 10 (dez) de Março do ano de 2018 (dois mil e 

dezoito), como Oficial Interina do Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Água Boa, a pessoa de ELIZÂNGELA GONÇALVES CORRÊA CORAL, CPF 

n.º 077.822.719-75; FIXAR a data de hoje, imediatamente, como marco de 

entrada em exercício, após a assinatura do termo de compromisso, com 

as obrigações constantes nos artigos 286 e 287 da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT; DETERMINAR e imediata imissão na posse do local, mediante 

mandado cuja expedição já fora determinada na decisão constante nos 

autos n.º 1029389 (1344-43.2018.811.0021); DETERMINAR o imediato 

encaminhamento da presente Portaria à Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso; Publique-se o presente ato no Átrio do Foro local, 

e no Diário da Justiça Eletrônico. Dada e lavrada na cidade de Água Boa, 

aos 10 dias do mês de Março de 2018.Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Água Boa

P O R T A R I A N.º 017/2018.

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 solicitação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Água Boa – MT, Dr. Jean Louis Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque.

 R E S O L V E:

 Art. 1º - NOMEAR a servidora TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO 

MACHADO, para cargo em Assessor de Gabinete II – PDA-CNE VIII do 

Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca de Água Boa – Mato 

Grosso, com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e entrada 

em exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação 

desta.

 . Art. 2º - 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, 14 de março de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 017/2018.

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 solicitação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Água Boa – MT, Dr. Jean Louis Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque.

 R E S O L V E:

 Art. 1º - NOMEAR a servidora TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO 

MACHADO, para cargo em Assessor de Gabinete II – PDA-CNE VIII do 

Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca de Água Boa – Mato 

Grosso, com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e entrada 

em exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação 

desta.

 . Art. 2º - 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, 14 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.: 107271 Nr: 958-81.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 Tratam-se os presentes autos de ação extinta sem resolução de mérito 

onde, intimada da sentença, a parte dela apelou.

 Neste caso, necessária se faz a análise acerca da possibilidade do 

exercício de juízo de retratação, conforme determina o artigo 485, 

parágrafo 7º do Código de Processo Civil.

 Porém, analisando a decisão, verifica-se que os argumentos nela 

empreendidos resistem aos fundamento apelativos, de forma que 

mantenho a decisão atacada.

 Estando a petição do recurso de apelação à contento, conforme 

determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, 

determino o seu recebimento, independentemente de prévio juízo de 

admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.

 Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – 

pelas disposições de Código de Processo Civil em vigor - independem de 

determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o 

caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento mencionado.

 Intime-se o apelado para, querendo, colacionar as suas contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do 

diploma legal referido.

 Transcorrido o prazo adrede, independentemente de manifestação da 

parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º).

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100429 Nr: 2475-58.2015.811.0021

 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 Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314 - 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Defiro o processamento do feito na fase de cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se a parte requerida para que satisfaça a obrigação, 

cumprindo imediatamente o determinado na sentença de fls. 67/68-vs (art. 

815, do Código de Processo Civil), sob pena de incorrer em multa de R$ 

1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99051 Nr: 1700-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia de Fatima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Defiro o prosseguimento, na fase de cumprimento de sentença.

 Por consequência, determino a intimação do devedor, para cumprir os 

termos da sentença, bem como para efetuar o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito com a 

expropriação de bens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95479 Nr: 4150-90.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Ribeiro Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de deferir o pedido de fls. 76, eis que a avaliação social já foi 

colacionada aos presentes autos.

 Neste sentido, intimem-se sucessivamente parte autora e parte requerida 

para que se manifestem acerca do relatório de estudo social juntado às 

fls. 66, consignando-se para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias.

 Feito isso, abra-se vista ao Douto Representante do Ministério Público 

para manifestação.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83566 Nr: 2403-76.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Claudio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Luiz Cláudio da Silva 

e Outro, em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, restou informado nos autos, o 

cumprimento da obrigação (fl. 284).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84414 Nr: 3253-33.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Marciano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Silvana Alves de Souza - 

OAB:15.374/0/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Edson Marciano dos 

Santos e Outro, em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, restou informado nos autos, o 

cumprimento da obrigação (fl. 288).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15571 Nr: 2499-04.2006.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnon Cordeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 
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- OAB:9.661-A-MT

 (...). Analisando o citado artigo, percebe-se que somente caberá a sua 

utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de forma 

comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.Portanto, sendo a 

declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não 

sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente neste 

sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações.Intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento e até eventual extinção do processo pela 

prescrição intercorrente, considerando-se para esta que será entendido, 

por este órgão julgador, que a ausência de impulsionamento processual 

equivaler-se-á a pedido implícito de arquivamento provisório, nos termos 

do artigo 40, parágrafo 2º, da lei n.º 6.830/80.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84019 Nr: 2858-41.2012.811.0021

 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: Deraldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Defiro o prosseguimento na fase de cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se a executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85369 Nr: 4197-35.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Caetano Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Francisco Flotta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Francisco Flotta - 

OAB:OAB/SP

 (...). Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96817 Nr: 370-11.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intervet do Brasil Veterinaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero José Arjona Martins, Laila Vieira 

Machado Martins, C. J. Arjona Martins - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MACEDO MANSUR - 

OAB:OAB/PR 21.951, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHÜTZ - OAB:GO 

- 4606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

 Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

 No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação.

 No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante 

expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as 

partes, visando terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo 

como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma 

transação.

 A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, e consequente extinção do cumprimento de sentença nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da notícia do 

respectivo pagamento (fl. 66).

 Diante do exposto, com fundamento no art. 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo apresentado no id nº 10347306, mediante as condições 

nele estabelecidas.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

PJE/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28265 Nr: 2710-35.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martini Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM - Comércio, Distribuidora, Serviços e 

Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonny Rangel Moshage - 

OAB:7694/MT

 (...). Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84955 Nr: 3793-81.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belina Rodrigues de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 
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OAB:12978/MT, Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Belina Rodrigues de 

Araújo e Outro, em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, restou informado nos autos, o 

cumprimento da obrigação (fl. 355).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15583 Nr: 2537-16.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naevio Fioravante Basso, Ana Marli Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Teixeira Marques - 

OAB:12.206/GO, Gecivaldo Ferreira de oliveira - OAB:37773/GO, 

Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gecivaldo Ferreira de 

oliveira - OAB:37773/GO, Márcio de Souza - OAB:17264/GO

 De rigor o deferimento dos pedidos às fls. 186/187.

 Nesse passo, nomeio o exequente fiel depositário do bem objeto da 

penhora, ficando autorizado a adentrar ao imóvel para fins de 

apresentá-lo a possíveis adquirentes.

 No mais, renove-se a intimação do executado e respectivo cônjuge 

acerca da penhora e avaliação realizadas à fl. 172 e certificadas à fl. 173, 

por meio de carta com aviso de recebimento a ser encaminhada para o 

endereço informado à fl. 187.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 508-51.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Rogerio Tura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Previamente à análise ao pedido à fl. 569, intime-se a exequente a 

colacionar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do 

débito, deduzindo-se os valores depositados à fl. 568-vs.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102666 Nr: 3856-04.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Alves de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o prosseguimento na fase de cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se a executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84365 Nr: 3204-89.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Silverio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Considerando a inércia certificada à fl. 249, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente (fls. 245/247), para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.

 Por consequência, determino a expedição de Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor/Precatório nos termos requeridos.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84106 Nr: 2945-94.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinon Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Aguinon Ferreira de 

Souza e Outro, em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, restou informado nos autos, o 

cumprimento da obrigação (fl. 240).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91614 Nr: 1232-16.2014.811.0021
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 (...) Do contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em 

nome do exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente 

ainda que deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de 

precluir do direito que lhe assiste na execução, com a consequente 

liberação da penhora.Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de 

ausência de expressa concordância – pelo exequente - do depósito de 

bem em poder do executado e se eventualmente não providenciar aquele 

os meios necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de 

cumprir a ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza.(...), é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil.Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo.Sem prejuízo, renove-se 

mandado de intimação da parte executada e respectivo cônjuge, acerca 

da penhora e avaliação efetivadas à fl. 137, para cumprimento na Fazenda 

Jatobá, cuja localização já fora dantes informada.Cumpra-se, expedindo 

mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, bem como 

deprecando-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82191 Nr: 1036-17.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiram Vasconcelos Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Adiram Vasconcelos 

Luz e Outro, em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, restou informado nos autos, o 

cumprimento da obrigação (fl. 249).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4319 Nr: 438-49.2001.811.0021

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cladir Antônio Stafen, Lovane Goeller Stafen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antonio Fernandes - 

OAB:3644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557

 (...). Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por 

um ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.Ora, mostra-se muito mais condizente com uma 

dinâmica processual célere, não somente para o Poder Judiciário como 

para os representantes judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos 

arquivados desde já, com a expressa menção de suspensão do prazo 

prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de 

serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias 

quaisquer posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19031 Nr: 2184-39.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 De rigor, o deferimento do pedido à fl. 226-vs.

Nesse passo, intime-se a parte executada a indicar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e 

os respectivos valores, exibindo prova da propriedade e eventual certidão 

negativa de ônus.

Consigne-se na oportunidade, que o não cumprimento da medida acima, 

será punido com a aplicação de multa em desfavor do executado, nos 

termos constantes do art. 774, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1651 Nr: 229-17.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ARNALDO WILSMANN, Ingrid Wilsmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR S. ALVES JÚNIOR - SEMENTES BOI 

ZEBU, Antenor Santos Alves Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

 Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

 No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação.

 No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante 

expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as 

partes, visando terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo 

como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma 

transação.

 A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, e consequente extinção do cumprimento de sentença nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da juntada 

aos autos dos respectivos comprovantes de depósito (fls. 201/202-vs).

 Diante do exposto, com fundamento no art. 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo apresentado no id nº 10347306, mediante as condições 

nele estabelecidas.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84448 Nr: 3288-90.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusirene Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Deusirene Maria da 

Silva e Outro, em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, restou informado nos autos, o 

cumprimento da obrigação (fl. 291).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028883 Nr: 993-70.2018.811.0021

 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: Maria Lucia Gonçalves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Diante dos argumentos mencionados na decisão à fl. 109 que 

reconheceu a incompetência absoluta no Juízo da Comarca de Nova 

Xavantina, com fundamento no art. 109, §3º da Constituição Federal de 

1988, este Juízo RECEBE a presente demanda, ratificando-se os atos 

processuais até então praticados.

 2 – Antes de dar prosseguimento ao feito com a continuidade da 

instrução ou, eventualmente, o encerramento desta fase com o julgamento 

da demanda, em arrimo ao princípio da vedação à decisão surpresa, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se o que entender de direito.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 28 de fevereiro de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86104 Nr: 611-53.2013.811.0021

 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: Pedra Perreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Vistos e etc...

Considerando a petição do advogado (fls. 147) que informou que o banco 

não efetuou o pagamento do alvará, determino a certificação de que os 

valores ainda se encontram na conta única da justiça.

Caso os valores ainda estejam depositados, determino o cancelamento do 

alvará físico de fls. 148 e a expedição de alvará eletrônico em favor do 

requerente, caso o mesmo tenha procuração com poderes específicos 

nos autos para receber os valores.

Após o cumprimento das diligências, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 117693 Nr: 671-84.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiana Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535/B/MT, DAIANA COSTA BEBER - OAB:13781

 Vistos.

1. Inobstante a farta produção de prova documental, entendo como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

convencimento, razão pela qual DESIGNO Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 27 (vinte e sete) de junho de 2018, às 13h30min 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas, no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 350 de 756



de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, atentando-se as partes para 

a novel previsão trazida pelo artigo 455 do NCPC.

Cumpra-se.

Água Boa, 13 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34344 Nr: 3355-26.2010.811.0021

 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: Maria Helena Eugenio

 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.

1. Cuida-se de Ação Previdenciária de concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por MARIA HELENA EUGÊNIO, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelos fatos e 

fundamentos descritos na inicial.

2. Estando as partes regularmente representadas, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, dou o feito por 

saneado.

Fixo como pontos controvertidos da presente demanda, sem prejuízo de 

outros: o tempo de trabalho rural por parte da parte autora em regime de 

economia familiar, em tempo mínimo exigido por lei (art. 142, da Lei de 

Benefícios), mesmo que de forma descontínua, em período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício previdenciário.

3. Por fim, determino a produção de prova testemunhal, e desde já, 

designo o dia 28 (vinte e oito) de junho de 2018, às 13h30min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as partes, para que compareçam acompanhadas de suas 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol e intimação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Água Boa, 13 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108580 Nr: 1591-92.2016.811.0021

 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: Jonas Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Fonseca Sales Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmiano de Paula Sales - 

OAB:4446-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc....

Ao aurtor para que se manifeste sobre fls. 29/30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97675 Nr: 861-18.2015.811.0021

 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: DAM, SAM, JYAM, Ivanede dos Santos Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Mendes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 Vistos e etc...

Digam as partes no prazo de 15 dias, se tem interesse na produção de 

outra prova, caso requeiram tal providência que justifiquem a necessidade 

de tal medida, ressalto que pedidos protelatórios serão rejeitados (Art. 370 

Parágrafo único NCPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4109 Nr: 259-18.2001.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional, Janice Luzia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Louri Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B, Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 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

 Vistos e etc...

Intimem-se as partes dando ciência do retorno dos autos, nada sendo 

requerido no prazo legal, arquive-se definitivamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31358 Nr: 357-85.2010.811.0021

 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 Finasa BMC S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Flores da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Jose Pereira Neto - 

OAB:11.780/MT, Ricardo Neves Costas - OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Intimem-se a parte autora dando ciência do retorno dos autos, nada sendo 

requerido no prazo legal, arquive-se definitivamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81607 Nr: 444-70.2012.811.0021

 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: Francisca Edileide dos Santos Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Intimem-se as partes dando ciência do retorno dos autos, nada sendo 

requerido no prazo legal, arquive-se definitivamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115231 Nr: 5622-58.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEUS VIA NOBRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Nazaré/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISA FABIANA BARROS 

FERREIRA - OAB:16883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da oposição de embargos pela entidade pública, como se verifica 

no processo em apenso n. 4334-41.2017.811.0021 (Código n. 123460), 

diante da natureza da demanda e a fase atual em que o processo se 

encontra, em atenção à observância da regra do art. 100, §1º da 

Constituição Federal, determino a suspensão deste processo até o 

julgamento definitivo da demanda ora mencionada.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001025-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-86.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES JOSE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010377-86.2016.8.11.0021 REQUERENTE: MOISES 

JOSE OLIVEIRA Sendo cumprida a obrigação constante na decisão 

resolutiva de mérito, julgo extinto o cumprimento de sentença. Sem custas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se requerida para que informe uma conta bancária para devolução 

dos valores depositados. Cumpra-se. Água Boa, 29 de novembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 89587 Nr: 3912-08.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mardone Lemes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO, etc. Tendo em vista o cometimento de falta grave praticada pelo 

recuperando, eis que não cumpriu as condições de cumprimento de pena 

que lhe foram impostas, NÃO ACOLHO A JUSTIFICATIVA E REGRIDO 

DEFINITIVAMENTE O RECUPERANDO PARA O REGIME FECHADO. 

Determino a elaboração de novo cálculo de pena, com a intimação das 

partes. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83962 Nr: 2801-23.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Sardinha de Sá, Jair Ferreira Gomes 

Junior, Sinval Sardinha de Sá, Modesto Alves da Silva, Jorcelino Vicente 

de Santana Filho, Alceu Sardinha de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) ALCEU SARDINHA DE 

SÁ, para que, no prazo de 05 dias, apresente alegações finais/memorais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85553 Nr: 68-50.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenio Ramos Neres Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 03 

DE MAIO DE 2018, ÀS 15:00 HORAS (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 80456 Nr: 3477-05.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeclei Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3477-05.2011.811.0021 – Código 80456

 Vistos.

1. Trata-se de executivo de pena do reeducando ALDECLEI PRADO cujo 

derradeiro cálculo de pena aponta como interstício o dia 28 de outubro de 

2017.

 2. Assim, DETERMINO seja oficiado com urgência a Unidade Penitenciária 

requisitando-se ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA do reecucando.

3. Com o aporte façam-me os autos conclusos

4. Às providências.

 Água Boa, 12 de março de 2018.

 JEAN LOUIS MAIA DIAS

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 123382 Nr: 4275-53.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 123382

Vistos etc.

1. Acordes o Ministério Público e a Defesa, HOMOLOGO o cálculo de fl. 

07.

2. Consigno que o recuperando irá progredir de regime na data de 

20/05/2019.

 3. No mais, AGUARDE-SE o cumprimento da pena em cartório.

 Água Boa, 12 de março de 2018.

 JEAN LOUIS MAIA DIAS

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1023950 Nr: 5513-10.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1023950
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 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que o Juízo Deprecante solicitou a 

devolução da Carta Precatória, tendo em vista o cancelamento do ato 

deprecado, visto que o interrogatório será realizado na Comarca de 

Ribeirão Cascalheira/MT (fl. 19).

Sendo assim, cancelo a audiência designada para o dia 16 de março de 

2018, e por consequência DETERMINO a imediata devolução da presente 

missiva ao juízo deprecante sem o devido cumprimento, mediante 

anotações e baixas legais (CNGC).

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 13 de março 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34003 Nr: 3014-97.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ferreira Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 34003

 Vistos, etc.

Analisando a pauta de audiência do dia 14.03.2018, 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 15:45 (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

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77660 Nr: 5103-86.2016.811.0020

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA ANA SEGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Vistos.

1. ACOLHO a justificativa apresentada pelo requerido à ref. 44. Assim, 

REMETAM-SE os autos ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para a realização de nova sessão de 

mediação/conciliação.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de setembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81469 Nr: 2128-57.2017.811.0020

 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: ELVIRA DE SALES PINHEIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, HELIO 

PINHEIRO, TERCEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 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 de Alvará Judicial, visando o 

recebimento de valores referente ao PIS, depositado em nome de Hélio 

Pinheiro.

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, 20 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, 26 de fevereiro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82793 Nr: 2842-17.2017.811.0020

 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: AUXILIADORA BARBOSA RIBEIRO, ELISMAR BARBOSA 

RIBEIRO, ÉDIPU BARBOSA RIBEIRO, EDIVAN BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESPÓLIO 

DE ATAIDES ALVES RIBEIRO, TERCEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 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 de Alvará Judicial com a finalidade de 

levantamento de valores depositados em nome de Ataides Alves Ribeiro, 

em virtude do seu falecimento no dia 13 de janeiro de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos.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, 
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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, 20 de junho 

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, 13 de março 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.: 58280 Nr: 1099-74.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no referido ato 

as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do CPC/2015, 

salientando que, via de regra, os embargos à execução não mais 

possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do 

artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 7. Não sendo encontrada a 

parte devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos 

bens quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido 

servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento 

do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015.8. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC/2015, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do 

CPC/2015).9. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 

bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do 

artigo 829 c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do CPC/2015.10. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e 

II do artigo 840 do CPC/2015, o encargo de fiel depositário recairá sobre 

aquele que livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se 

termo de compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o 

encargo pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar 

respectivo termo na presença do arauto, será constituída fiel

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53209 Nr: 2689-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Autos n. 2689-57.2012.811-0020 (cód. 53209).

Vistos.

1. Em observância ao acórdão de fls. 194/200, o reeducando JOÃO 

VICENTE ALVES deve cumprir sua pena na Cadeia Pública de Alto 

Araguaia.

2. No que se refere à informação e termo de adesão para trabalho 

voluntário (fls. 186/188), em que pese este juízo tenha apreciado pedidos 

como na espécie, a autorização para o trabalho externo é atribuição da 

direção do estabelecimento penal em que se encontra o reeducando, 

observadas as regras estabelecidas nos artigos 36 e 37 da LEP, 

especialmente que deverá ser prestado “em serviço ou obras públicas 

realizados por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades 

privadas...”.

 3. Portanto, compete à direção prisional a autorização para o trabalho 

externo, bem como fiscalizar e tomar as providências necessárias contra 

fuga e em favor da disciplina, não se inserindo no rol das atividades 

jurisdicionais tais medidas, tanto que não incluídas no artigo 66 da Lei de 

Execução Penal.

4. Assevero, por fim, que o artigo 37, caput, da Lei n. 7.210/84, estabelece 

que a autorização da direção do estabelecimento dependerá de aptidão, 

disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um 

sexto) da pena pelo reeducando, cabendo ao Diretor da Cadeia Pública 

local observar as disposições legais e o cálculo de pena expedido (fl. 

191).

5. Ante o exposto, DEIXO de apreciar os pedidos relativos à autorização 

para trabalho voluntário.

6. Aportou aos autos novo cálculo de pena (fl. 191), assim, DÊ-SE vista 

dos autos sucessivamente no prazo de 05 (cinco) dias ao MPE e a 

defesa, para que se manifestem sobre o cálculo de pena e sua 

homologação.

 7. Após, FAÇAM-ME imediatamente conclusos.

 8. INTIME-SE o Diretor da Cadeia Pública local acerca desta decisão.

 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75117 Nr: 3475-62.2016.811.0020

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SANIA DE OLIVEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS DE OLIVEIRA, EDMILSON MEDEIROS

 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): DENIS DE OLIVEIRA, Cpf: 73136166191, 

Filiação: Cleuza Lino de Oliveira. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Guarda proposta pela requerente 

em favor do Menor F.M.O.M. e, em desfavor dos requeridos, alegando que 

os requeridos nunca exerceram o poder familiar sendo que a requerente 

cuida do menor há mais de 02 (dois) anos, em razão disso pleiteia a 

Guarda Unilateral do menor.

Despacho/Decisão: Autos do Processo de Código nº. 75117.Vistos.1. 

Trata-se de Ação de Guarda com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

do menor FLAVIO MIGUEL OLIVEIRA MEDEIROS, proposta por SANIA DE 

OLIVEIRA DUARTE em face de DENIS DE OLIVEIRA e EDMILSON 

MEDEIROS, todos devidamente qualificados nos autos, requerendo em 

síntese, a guarda definitiva do menor e liminarmente a guarda 

provisória.Do Recebimento da Inicial.2. Desta forma, preenchidos os 

requisitos legais do artigo 319 e seguintes do CPC/2015, RECEBO a 

petição inicial sub examine.3. DEFIRO o pedido de Assistência Judicial 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC/2015.4. Notadamente acerca do 

pleito de guarda, nos termos do artigo 370 do CPC/2015 e ideário do artigo 

1º e seguintes do ECA, DETERMINO que a assistente social credenciada 

ao Fórum realize o estudo social da Requerente e da criança e forneça 

relatório no prazo de 15 (quinze) dias, bem como DETERMINO a realização 

de avaliação psicológica, que deverá ser realizada pela psicológa deste 

juízo. 5. Em tal estudo social a expert pesquisará in locu e descortinará ao 

juízo as condições social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, 

alimentar, higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar se a guarda sub 

examine atende aos interesses e à proteção do(a/s) menore(s).6. 
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Entregue o parecer pela expert social, COLHA manifestação ministerial 

pelo prazo de 05 (cinco) dias. Da Tutela de Urgência.7. Trata-se de pedido 

liminar de guarda provisória da criança FLAVIO MIGUEL OLIVEIRA 

MEDEIROS, o qual merece guarida. Explico.8. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão (art. 227 da Constituição Federal).9. A guarda é um 

instituto jurídico que impõe extensos deveres para com a criança ou 

adolescente. As regras que inspiram o legislador sobre este aspecto 

ensejam sempre e primordialmente o interesse do menor. Ou seja, em 

questão de guarda de criança/adolescente, o que deve ser levado em 

conta é a conveniência para o impúbere. 10. É certo que os filhos devem 

ser criados e educados pelos pais, família natural, por ser direito 

daqueles, conforme disposição preconizada no art. 19, do Estatuto da 

Criança e Adolescente e que também compete aos genitores, 

primeiramente, o exercício da guarda de sua prole, contudo, à guarda 

também poderá ser deferida a membros da família extensa, o que ocorre in 

casu, precipuamente nos casos em que existe vínculo afetivo com relação 

ao menor.11. A criança pelo que verifico dos autos e do relatório das 

conselheiras tutelares (ref. 01 - fl. 23) encontra-se sob os cuidados da 

requerente há mais de 02 (dois) anos, não havendo ocorrência de maus 

tratos, sendo que o próprio menor teria relatado para as conselheiras 

tutelares a vontade de residir com a requerente.12. Ao mais, a princípio, 

resta demonstrado que a Requerente desempenha a guarda de fato da 

menor durante o período citado.13. A concessão da guarda é a 

regularização de situação jurídica que se impõe, conforme leciona Valter 

Kenji Ishida: “A Guarda de Menor nada mais é do que o conjunto das 

relações jurídicas que existem entre uma pessoa e o mesmo, dimanadas 

do fato de estar sob o poder ou companhia daquela, e da responsabilidade 

daquela em relação a este, quanto a vigilância, direção e educação” 

(Estatuto da Criança e do Adolescente – p.52 – Editora Jurídico Atlas 6ª 

edição ).14. Ante o exposto, em consonância com o art. 33 e seguintes do 

Estatuto da Criança e do Adolescente DEFIRO a medida liminar vindicada, 

concedendo a guarda provisória da criança FLÁVIO MIGUEL OLIVEIRA 

MEDEIROS à Requerente SANIA DE OLIVEIRA DUARTE, a qual é tia 

materna do menor, o que faço com arrimo no art. 33, § 1º, da Lei 

8.069/1990, devendo ser lavrado e assinado o competente termo nos 

autos, cientificando a requerente da ressalva prevista no artigo 35 da Lei 

mencionada, o que implica em dizer que a medida ora concedida poderá 

ser revogada a qualquer tempo, desde que surjam motivos 

determinantes.15. DESIGNO audiência de mediação para o dia 25 de 

novembro de 2016, às 12h00 (MT).16. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à 

audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015.17. Havendo desinteresse 

pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, 

CPC/2015). 18. CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, 

art. 334, CPC/2015).19. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.20. DÊ-SE ciência ao Ministério Público Estadual. 21. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

20 de outubro 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, 19 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.: 58592 Nr: 1353-47.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO RODRIGO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no referido ato 

as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do CPC/2015, 

salientando que, via de regra, os embargos à execução não mais 

possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do 

artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 7. Não sendo encontrada a 

parte devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos 

bens quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido 

servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento 

do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015.8. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC/2015, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do 

CPC/2015).9. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 

bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do 

artigo 829 c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do CPC/2015.10. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e 

II do artigo 840 do CPC/2015, o encargo de fiel depositário recairá sobre 

aquele que

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66947 Nr: 2691-22.2015.811.0020

 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: JOSE ROSA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA MORAES - 

OAB:11862-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. JOSÉ ROSA BATISTA, qualificado(a) nos autos e por meio de advogado 

constituído, requer o Cumprimento de Sentença – Obrigação de Fazer em 

desfavor da Fazenda Pública Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. FIXO multa diária, cominada em caso de descumprimento da obrigação, 

no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo de outras sanções 

civil, administrativa ou penal, fixando como termo inicial para contabilização 

da multa o dia posterior ao último dia do prazo para oferecimento de 

embargos, caso estes não sejam aviados, ou o dia seguinte da prolação 

de sentença nos embargos, caso estes venham a ser apresentados pelos 

executados.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 13 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53209 Nr: 2689-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto a 

decisão de fls. 202.

Alto Araguaia - MT, 13 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92430 Nr: 1022-26.2018.811.0020

 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: EDSON KENNEDY PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NICOLAU PEREIRA, MARIA JÚLIA 

AFONSO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os requisitos dos arts. 

319, 320 e 610 do CPC/2015. 2. Conforme regra do parágrafo único do 

artigo 617, NOMEIO INVENTARIANTE a própria parte requerente, que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção ex 

vi artigo 622, I, todos do CPC/2015.3. Juntamente com as primeiras 

declarações, deve o inventariante dar o valor correto da causa que nos 

processo de inventário corresponde ao valor do patrimônio a ser 

transmitido, com a exclusão das dívidas e da meação do cônjuge 

supérstite, recolhendo as custas processuais.4. Após, DETERMINO ao 

nobre gestor judiciário, que encaminhe a presente ação ao distribuidor, 

com o escopo de que certifique se as custas e taxas judiciárias foram 

recolhidas corretamente, observando-se o novo valor atribuído à causa 

pelo autor.5. Restando recolhida as custas corretamente, forte no artigo 

626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha o 

cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários, herdeiro incapaz ou 

ausente, a Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver testamento, 

também o testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres 

do referido artigo.6. Concluídas referidas citações, conforme preconizado 

no artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que as partes possam dizer sobre as 

primeiras declarações, sendo que a Fazenda

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64650 Nr: 1736-88.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA URSULINA BORGES REZENDE, LURDEMAR 

BORGES RESENDE, LEIDIOMAR BORGES RESENDE, WAGNER BORGES 

RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGUES DE FREITAS, MOACIR 

ALVES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVA DE CAZAES - 

OAB:20781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerente para, no prazo de 5 dias, retirar as cartas 

precatórias expedidas, comprovando sua distribuição no Juízo Deprecado 

em igual prazo, ou caso queira, providencie seu preparo para o envio.

Alto Araguaia - MT, 13 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 87234 Nr: 5009-07.2017.811.0020

 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: ROSANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Isto posto, não observada nenhuma das hipóteses autorizadoras da 

alteração do nome, regra geral imutável, JULGO IMPROCEDENTE, com 

espeque no art. 109, parágrafos 2º e 4º da Lei 6.015/1973, o pedido 

descrito na vestibular.16. Ciência ao MP.17. Publique-se. Intime-se.18. 

Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessár ias e arquivamento dos 

autos.19.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 13 de março de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91231 Nr: 403-96.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVANILDO CHAGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SOUZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos 

artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 12. Sem custas 

e honorários. 13. Após o transito em julgado, ao arquivo.14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 13 de março 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77660 Nr: 5103-86.2016.811.0020

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA ANA SEGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerida para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

nos termos da decisão de referência 78.

Alto Araguaia - MT, 14 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17727 Nr: 734-98.2006.811.0020

 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: JPDC, DPDS, APDC, HGDC, APDC, SRDC, GPDC, EVDC, 

JPDC, RPDC, JPDC, SRDC, LGDC, LPDC, GJGDA, OPDC, RRDS, MPDS, 

HPDC, CDP(, MPCDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSP, MJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VILELA DE CARVALHO - 

OAB:5.175-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, recolher as taxas 

referente a utilização de 268, no valor de R$ 589,60 (quinhentos e oitenta 

e nove reais e sessenta centavos) e de R$ 47,60 (quarenta e sete reais e 

sessenta centavos) referente a expedição das cartas de adjudicação.

Alto Araguaia - MT, 14 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31302 Nr: 1988-67.2010.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÓRIA NUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO JOSÉ DE LIMA (Espólio), MARIA 

MARTELI, ROSA MARTELI DE LIMA, VERA LÚCIA MARTELI DE LIMA, 

ISABEL MARTELI DA SILVA, ROBERTO MARTELI DE LIMA, JOSÉ MARTELI 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto as correspondências devolvidas.

Alto Araguaia - MT, 14 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-73.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISLA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010154-73.2015.8.11.0020 REQUERENTE: AURILENE NOGUEIRA 

BARRETO DE SOUSA REQUERIDO: MAISLA COSTA LIMA 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. 8704214, 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010018-42.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EISLER DAVID DE BESSAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO MATEUS BORGES FILHO OAB - MG0143418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL QUEIROZ DE JESUS LEAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010018-42.2016.8.11.0020 EXEQUENTE: EISLER DAVID DE BESSAS 

EXECUTADO: EZEQUIEL QUEIROZ DE JESUS LEAL 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. 8716472, 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010042-70.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ROCHA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT0011082A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVELINO DE MACEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010042-70.2016.8.11.0020 EXEQUENTE: ANDRE ROCHA REZENDE 

EXECUTADO: JOSE ALVELINO DE MACEDO 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. 

7118891, tendo sido certificado no movimento Num. 10891164 o decurso 

de prazo sem a devida manifestação da parte autora. 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-83.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON LAZARO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010067-83.2016.8.11.0020 REQUERENTE: MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: HILTON LAZARO DA SILVA Vistos, 1. DISPENSO o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. Pois bem. A parte 

reclamada, suscitou em caráter preliminar a inépcia da inicial, com fulcro 

no art. 106, I e II do CPC, em razão da parte autora deixar de demonstrar 

por documento oficial sua inscrição junto a OAB/MT, bem como deixar de 

fornecer endereço de sua residência/escritório atualizado. 3. Conforme se 

verifica na movimentação Num. 7119496, a parte reclamante não cumpriu 

com o determinado expressamente no novo Codex, portanto, carece a 

presente demanda de documentos suficientes para seus deslinde. 4. Ante 

ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, no art. 320, bem como 

no parágrafo único, do art. 321, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito. 5. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). 6. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. Homologada e 

transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. 8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 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

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100042 Nr: 1672-17.2015.811.0008

 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: ROBSON SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY - BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com pedido de danos 

morais proposta por ROBSON SANTOS DA SILVA em desfavor de SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA., para o fim de; (i) tornar definitiva a liminar 

concedida às fls. 29/31; (ii) declarar a inexistência de negócio jurídico 

entre as partes e; (iii) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação pelos danos morais, 

sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta 

sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, 

c/c art. 161, § 1º, CTN). Por consequência, extingo o processo com 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, I e 490 do Código de 

Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Cumpram-se as demais disposições pertinentes ao Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

que for aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Bugres – (MT), 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132696 Nr: 88-07.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIR DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 89937 Nr: 5376-09.2013.811.0008

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zélia Gama dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para proceder a 

INTIMAÇÃO da parte autora, para depositar a diligencia do senhor Oficial 

de Justiça, para cumprimento do Mandado de INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101989 Nr: 2891-65.2015.811.0008

 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 DELFINA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134042 Nr: 1009-63.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNOPAR - Universidade Norte Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA VIANA BOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando que o documento de fls. 101, encontra-se apócrifo, 

intime-se o d. causídico para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando aos autos instrumento procuratório, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Novo Código de Ritos.

Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103724 Nr: 3927-45.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16.261-0, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Proceder a intimação dos advogados da parte autora para manifesta=se 

acerca das informações prestadas as fls.120/122, no prazo de 10(dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87742 Nr: 3524-47.2013.811.0008

 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: MATDC, ARDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS, PRDS, DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedr a intimação da advogada da parte autora para manifestar=se 

acerca da devolução de Correspondencia em endereço MUDOU_SE, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98003 Nr: 460-58.2015.811.0008

 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 CELMA DE SOUZA SANTOS

 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:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca das informações de 187/189, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 4770 Nr: 1058-71.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENOR EXPEDITO DE LIMA, WILTON 

RIBEIRO RANGEL, ZILMA RIBEIRO LOURENÇO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:MT-9.124

 Vistos;

1. Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos planilha atualizada do débito.

2. Com as informações nos autos, tornem-me os autos conclusos para 

análise do petitório de fls. 255.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47552 Nr: 3718-52.2010.811.0008

 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: Associação dos Moradores do Bairro Jardim Planalto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELEÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 29. 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. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos.30. Sem custas e honorários, vez que o feito tramita 

sob o pálio da justiça gratuita. 31. Decorrido o referido prazo, sem 

manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89031 Nr: 4767-26.2013.811.0008

 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: IDENILZA PRATES LEÃO CAYRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELZA RIBEIRO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 19. 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 formulado na exordial para determinar que 

o 1° Serviço Registral e Títulos e Documentos - Benedito da Costa Sales 

proceda com transferência da propriedade do imóvel decorrente do 

processo de Regularização Fundiária Urbana realizada no município de 

Barra do Bugres, registrado sob o n° 1.651, folhas 131 – Livro II, lote 

urbano F (F) – Lote A (A) à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhando-se cópia do Registro aos autos. 20. Oficie-se o 1° Serviço 

Registral e Títulos e Documentos - Benedito da Costa Sales a fim de que 

proceda com o registro do imóvel em nome da autora21. Isento de custas 

e honorários. 22. Transitado em julgado, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54528 Nr: 733-42.2012.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE LIMA, JOSE CARLOS DE LIMA, 

YGOR DE LIMA PRADO, CARLOS ROBERTO DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA DE LIMA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogdo da parte autora para manifestar-se 

acerca da devolução da correspondência com endereço mudou-se, bem 

como da certidão do senhor oficial de Justiça de fls. 144, no prazo de 

10(dez) dias.

C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de 

Direito da 2ª vara, dirigi-me ao endereço mencionado, e ali sendo, deixei de 

intimar: Ygor de Lima Prado, em virtude do mesmo residir para estudo na 

cidade de Maringá-PR., em endereço não sabido, conforme informação de 

Jose Carlos de Lima, que se comprometeu em leva-lo ao fórum, quando 

estiver de férias, para dar ciência da presente decisão. Por esta razão 

faço devolução do presente na central de mandados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84968 Nr: 1007-69.2013.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FLORINDO AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

ANTONIO MAERCIO DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:OAB/MT 15.497, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 26. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS opostos pelo Espólio de 

Domingas Assunta de Jorgi, com fulcro no §8° do artigo 702 do Código de 

Processo Civil e, por conseguinte JULGO PROCEDENTE a ação monitória 

ajuizada pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo 

judicial no valor atualizado de R$ 64.407,01 (sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e sete reais e um centavo) - fls. 27 -, com acréscimos e 

juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária a partir do 

vencimento dos respectivos titulos (12/06/2012, 13/06/2012 e 20/07/2012, 

fls. 19/22) - artigo 397, do Código Civil. 27. Condeno o 

requerido/embargante 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.28. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase 

de cumprimento do julgado pela parte vencedora, 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.: 108537 Nr: 881-14.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Gomes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 157/159 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94300 Nr: 3913-95.2014.811.0008

 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: HELENA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MT - SURP. DE 

APOIO ERMERSON DE SOUZA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:165514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS INITIO LITIS impetrado por MURILO RODRIGUES 

SILVA, representada por sua genitora Sra. HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BARBOSA em desfavor de UNEMAT – UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MATO GROSO (qualificados na exordial).Busca a impetrante, por 

intermédio da presente ação mandamental, em suma, concessão de ordem 

para que a instituição de ensino superior efetive a matricula do requerente 

Murilo Rodrigues da Silva Barbosa..Dessa forma, tendo em vista o 

disposto nas normas constitucionais, o ato guerreado é não revestido de 

ilegalidade, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo 

do impetrante.Pelo exposto, por não haver direito líquido e certo amparado 

por mandando de segurança, denego a segurança.Sem incidência de 

verba honorária de sucumbência.Sem custas e despesas processuais. 

Com o trânsito em julgado arquivem-se com baixa.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51396 Nr: 2146-27.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO NOVAIS FILHO, DINORÁ CIRILO DE 

FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO ROSARIO FUSCO 

PESSOA DE OLIVEIRA - OAB:7669-DF, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261, PAULO VINICUIS SILVA GORAIB - OAB:158.029, 

RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A

 29. Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, posto que, confirmo a liminar concedida 

às fls. 89/93, para: a) constituir a servidão administrativa sobre a área 

descrita na inicial, objeto das matrículas n° 4.418, n°4.423, n° 4.425 e n° 

10.258 do Livro 02, junto ao 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do 

Bugres, com área total de 500,2256 has; b) condenar a parte autora a 

COMPENSAR/PAGAR à parte requerida a título de indenização o valor de 

R$ 75.577,68 (setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e 

sessenta e oito centavos), corrigidos 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 a partir do Laudo Pericial. 30. Em 

conformidade com as regras específicas de sucumbência aos casos de 

desapropriação (art. 27, § 1º do Decreto-Lei n. 3.365/41), condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) da 

importância correspondente à diferença entre o valor ofertado na exordial 

e o montante total da indenização. 31. Transitado em Julgado, não se 

iniciando a fase de cumprimento de sentença, arquive-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.: 35990 Nr: 2331-70.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAFAELA ARDAIA NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (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.: 101456 Nr: 2554-76.2015.811.0008

 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: JULIO FRANCISCO DOS SANTOS

 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:

 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.: 127184 Nr: 4838-86.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Pinheiro de Figueiredo
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 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:

 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.: 115195 Nr: 4861-66.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS FERREIRA DE AMORIM ME, JONAS 

FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 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. 90, no prazo de 

10(dez) dias.

Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado do MM. 

Juiz de Direito da 2ª Vara, que após decorrido o prazo legal compareci na 

segunda secretaria e fui informado pelo gestor Edmilson Parreira Polegati, 

de que o executado Jonas Ferreira de Amorim, não pagou a divida e nem 

ofereceram bens a penhora.

 Certifico mais que se faz necessário que a parte autora indique bens do 

executado a serem penhorados e também a efetuar novo depósito de 

diligências uma vez que foi depositado somente o valor de R$ 23,42, para 

a primeira diligencia (citação). Razão pela qual suspendo minhas 

diligências e devolvo o presente na central de mandados e aguardo novas 

determinações. O referido é verdade e dou fé. Barra do Bugres-MT. 23 de 

Novembro de 2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5454 Nr: 67-61.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL NANI, ESPÓLIO DE CARLOS 

ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar 

acerca da devolução do oficio n. 407/2017 de fls. 149/150, Cartório 1º 

Seriço Registro de Barra do Bugres, solicitado pagamento do valor R$ 

69,82,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5329 Nr: 1613-88.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:18842/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ANTONIO FERREIRA - 

OAB:3.592A

 Proceder a intimção do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da devolução do oficio n. 409/2017 de fls. 133/134, pelo Cartório 

1º Serviço Registral de Barra do Bugres/MT, onde o mesmo solicita o 

pagamento dos emoluentes no valor de R$ 61,42(sesseta um reais e 

quarenta dois centavos)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126785 Nr: 4607-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574-SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedr a intimação do advogado da parte autora para manifestar=se 

acerca da certidão negativa do senhor Oficial de Justiça de fls. 36, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128965 Nr: 5949-08.2017.811.0008

 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: ADIR FERREIRA DE FIGUEIREDO

 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:

 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131729 Nr: 7520-14.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETH DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal definitiva, em que figura como 

recuperanda MARIA ELIZABETH DIAS DE ALMEIDA, qualificada, 

condenada pela prática do crime previsto no art. 140, §3°, do CPB, à pena 

de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa 

de liberdade por uma restritiva de direito, conforme guia de fl. 08.

Considerando que a recuperanda não foi encontrada para audiência 

admonitória, decretou-se sua prisão (fls. 38/9).

A Advogada Constituída informou nos autos que a recuperanda 

encontra-se residindo na Rua Melquiades Ferraz, n° 32, Bairro Alto da 

Colina, Maiquinique-BA, CEP 45770-000, conforme comprovante de 

endereço de fl. 41.

II –

Assim sendo, tendo-se presente que o critério fixador da competência 

deste Juízo seria o domicílio do recuperando nesta Comarca - o que não 

se confirmou - resulta a incompetência local para o processamento da 

execução.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos à Vara de Execução Penal da 

Comarca de MAIQUINIQUE-BA.

Revoga-se a prisão anteriormente decretada eis que a recuperanda 

compareceu nos autos, atualizando seu endereço, desaparecendo os 

motivos que ensejou o decreto de prisão.

 Antes de proceder com a remessa da presente, providencie a juntada 

das peças essenciais para execução da pena, nos termos do art. 106 da 

LEP.

RECOLHA EVENTUAL MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NESTE FEITO.

Proceda-se com as baixas pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132209 Nr: 7809-44.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WEMERSON DA SILVA, WALLYSON 

JOSE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos: 7809-44.2017.811.0008 - Código: 132209.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Verifica-se que o MPE apresentou atual endereço das testemunhas 

Marcilene Ferreira Lemes, Fabiana Silva Ramos, Luciana da Silva, 

Wanderson da Silva, Adimilson Oliveira da Silva e Rosimar Gonçalves (fls. 

270/276).

Em continuidade da audiência realizada às fls. 263/269, designa-se o dia 

02 de abril de 2018, às 16 horas, para oitiva de Marcilene Ferreira Lemes, 

Adimilson Oliveira da Silva e Rosimar Gonçalves Xavier de Barros .

Expeça-se carta precatória à Comarca de Tangará da Serra/MT para a 

inquirição de Fabiana Silva e Wanderson da Silva .

Requisitem-se os acusados.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 13 de março de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 13 de março de 2018. SRA. 

LUCIANA ALVES DA SILVA, ,brasileira, solteira, do lar, regularmente 

inscrita no RG sob onº2660602-0SSP/MT,e no CPF:057.817.211-93, 

residente e domiciliado na Rua. Constituinte, Nº 698, Qd05, Lt 07- 

Bairro:Jardim das Palmeiras, em Barrado Bugres/MT, A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 16/04/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000565-47.2017.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIANA ALVES DA SILVA Parte Ré: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-41.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BIANCA PEREIRA CARRASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 13 de março de 2018. Senhor(a) 

CAROLINE BIANCA PEREIRA CARRASCO, brasileira, casada, cirurgiã 

dentista, portadora do RG 18411860 SSP/MT e do CPF nº 030.888.021-86, 

residente e domiciliada à Rua Joaquim Mariano de Miranda nº 210, Centro, 

Barra do Bugres/MT, CEP 78390-000, Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - MT0017982A-O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 07/05/2018 Hora: 13:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000201-41.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.348,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: CAROLINE BIANCA PEREIRA CARRASCO Parte Ré: 

EDITORA GLOBO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE COIMBRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 13 de março de 2018. Senhor(a) FELIPE 

COIMBRA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, 

portador do RG 19704947 SSP/MT e do CPF nº 017.922.001-29, residente 

e domiciliada à Rua Joaquim Mariano de Miranda nº 210, Centro, Barra do 

Bugres/MT, CEP 78390-000, Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANA 

NOGUEIRA PEREIRA - MT0017982A-O A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 07/05/2018 

Hora: 13:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000199-71.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 23.320,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: FELIPE COIMBRA DE CARVALHO Parte Ré:RCI 

BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. e ou 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

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

portando documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-13.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11885215. “....julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: -DECLARAR a inexistência dos débitos 

discutidos nos autos; -CONDENAR a empresa Reclamada a restituir 

Reclamante à importância de R$ 54,72 (cinquenta e quatro reais e setenta 

e dois centavos), já calculados em dobro a título de indenização por danos 

materiais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; -Manter a liminar 

concedida no id 10022262; e -CONDENAR a empresas reclamada ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95)..........” 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: 1000054-15.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 14 de março de 2018. Senhor(a) LUZIA 

APARECIDA DA SILVA CAMARGO, brasileira, convivente, do lar, inscrita 

no CPF nº 033.230.271-33 e no RG nº 2130216-2 SSP/MT, residente e 

domiciliada à Rua Antônio Zanardi, quadra 03, lote 05, n. 126, Bairro Jardim 

Oriente, Cidade de Barra do Bugres – MT A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 22/05/2018 

Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000054-15.2018.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: LUZIA APARECIDA DA SILVA CAMARGO Advogado do(a) 

REQUERENTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - MT19538/O Parte Ré: 

ODONTOLOGIA INTEGRADA 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, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DOS SANTOS PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 14 de março de 2018. Senhor(a) Angélica 

dos Santos Paulo, inscrita no RG nº 2125206-8 SSP/MT e CPF nº 

036.933.361-64, residente e domiciliado na Rua Clovis João dos 

Santos,Santa Izabel,Novo Mato Grosso,Porto Estrela - MT /MT /MT A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 16/04/2018 Hora: 14:20 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1001159-61.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

14.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: ANGELICA DOS SANTOS PAULO Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: 

BANCO BRADESCO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-19.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V A DE QUEIROZ - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 14 de março de 2018. Senhor(a): LUIZ 

CARLOS DA SILVA ROSA, portador do RG: nº. 933568–SSP/MT e inscrito 

no CPF: 523.387.031-20, residente e domiciliado na Rua das Bromélias nº 

57, Bairro Rene Barbur, no Município de Barra do Bugres – Estado de Mato 

Grosso A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/04/2018 Hora: 15:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001220-19.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA 

SILVA Advogado do(a) : RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - MT0016265A 

Parte Ré: V A DE QUEIROZ ME 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, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500084-83.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA BONIFACIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

CARLA CRISTINA TAKAKI OAB - PR0045188A (ADVOGADO)

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: 0500084-83.2013.8.11.0008 EXEQUENTE: MARCIANA 

BONIFACIA DA SILVA EXECUTADO: NEGRESCO S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que a procuração outorgada ao advogado (Id.24615) não 

preenche os requisitos exigidos em Lei, uma vez que, no caso do 

outorgante ser analfabeto, o instrumento deve ser feito por Escritura 

Pública, ou assinada a rogo por intermédio de procurador constituído por 
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instrumento público. Neste sentido: TJ-CE - Apelação APL 

00046301320158060170 CE 0004630-13.2015.8.06.0170 (TJ-CE) - Data de 

publicação: 22/11/2016 Ementa: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. erro in 

procedendo. PRECEDENTES DESTA RELATORIA (AC Nº 

0 0 0 4 8 2 0 - 1 7 . 2 0 1 5 . 8 . 0 6 . 0 1 2 4 ,  0 0 0 4 8 9 7 - 2 6 . 2 0 1 5 . 8 . 0 6 . 0 1 2 4 , 

0004899-93.2015.8.06.0124). SENTENÇA CASSADA. 1 - A lei civil não 

exige que a representação processual de analfabeto seja feita por meio 

de instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de 

instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas ( 

Código Civil , art. 595 ). 2 - Ademais, não sendo esse o caso, ainda há a 

possibilidade da representação processual ser sanada através de 

audiência para ratificação do mandato, comparecendo a parte e o 

advogado perante o juízo; hipótese esta que respeita a Lei nº 1.060 /50, o 

princípio da razoabilidade, da inafastabilidade da jurisdição e ainda 

preserva a intenção de proteção ao analfabeto. 3 - Recurso conhecido e 

provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 

4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

unanimente, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do 

voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 22 de 

novembro de 2016 DURVAL AIRES FILHO Presidente do Órgão Julgador 

DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR DE 

JUSTIÇA (...) Por ausência da forma prescrita em lei, é nulo o contrato 

escrito celebrado com um analfabeto que não é formalizado por 

instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por 

intermédio de procurador constituído por instrumento público inteligência 

dos artigos 37 , § 1º , da Lei 6.015 /73 c/c art. 104 , Ill e art. 166 , IV , do 

Código Civil . (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 292.448 - MG 

(2013/0027730-0) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, 21.2.2013). É o 

mesmo entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

RECIBO ASSINADO POR ANALFABETO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO 

VOTO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A 

ROGO – FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA SUA VALIDADE – AUSÊNCIA 

DE REQUISITO DE VALIDADE – NULIDADE – DÉBITO EXISTENTE – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. Pode o analfabeto contrair 

obrigações, exigindo-se, contudo, para a validade do respectivo contrato 

que ele seja formalizado por instrumento público ou por instrumento 

particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por 

instrumento público. (ED 109341/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

11/07/2016). INTIME-SE o advogado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte instrumento feito por escritura pública, ou assinada a 

rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público, com 

poderes especiais para proceder levantamento de valores. Após a 

manifestação ou o decurso do prazo, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 14 de março de 2018. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-34.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 14 de março de 2018. Senhor(a) LUIZ 

CARLOS DA SILVA ROSA, portador do RG: nº. 933568–SSP/MT e inscrito 

no CPF: 523.387.031-20, residente e domiciliado na Rua das Bromélias nº 

57, Bairro Rene Barbour, no Município de Barra do Bugres - MT A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 16/04/2018 Hora: 15:20 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1001219-34.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - MT0016265A Parte Ré: 

Telefonia Brasil Móvel - VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-54.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO CANDIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COP BARRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 14 de março de 2018. Senhor(a) EURICO 

CÂNDIDO DOS SANTOS, portador do CPF sob n. 461.011.521-20, RG 

683675 SSP/MT residente e domiciliado na Rua Voluntário da Pátria, Bairro 

Maracanã, Cidade de Barra do Bugres –MT A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/04/2018 

Hora: 15:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000032-54.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: EURICO CANDIDO DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

LOURIVAL DA CRUZ DIAS - MT19538/O Parte Ré: COP CENTRO 

ODONTOLÓGICO DO POVO 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, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-65.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes autora 

para que se manifeste, nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, e INDIQUE o 

endereço atualizado da parte devedora. 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: 1001228-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES HENRIQUE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 14 de março de 2018. Senhor(a): 

CHARLES HENRIQUE SOUZA FREITAS, residente e domiciliado na Rua G, 

nº 945, Bairro Jardim Imperial, CEP 78390-000, Barra do Bugres – Mato 

Grosso A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 
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identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/04/2018 Hora: 16:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1001228-93.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 20.700,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: CHARLES HENRIQUE SOUZA 

FREITAS Advogados do(a) REQUERENTE: SAULO ALMEIDA ALVES - 

MT13615/O-O, MICHELE JULIANA NOCA - MT0007622A Parte Ré: #

{p rocessoTr fHome.p roce s s o P a r t e P o l o P a s s i v o S e m A d v o g a d o S t r } 

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, ELIEZER WIGUER 

CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000865-09.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA 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:

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 14 de março de 2018. Senhor(a) MARCOS 

ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA, residente e domiciliado na Avenida 01, Lote 

05 e 06, Quadra B, Bairro Jardim Imperial, CEP 78390-000, Barra do 

Bugres – MT A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/04/2018 Hora: 16:20 Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 29/01/2018 Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000865-09.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA 

SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: SAULO ALMEIDA ALVES - 

MT13615/O-O, MICHELE JULIANA NOCA - MT0007622A Parte Ré: 

MOTOROLA DO BRASIL LTDA 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, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-11.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

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: 1000214-11.2016.8.11.0008 EXEQUENTE: JOSE LUIS DOS 

SANTOS SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos 

etc. Intime-se a executada TELEFONICA BRASIL S/A, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida, conforme planilha apresentada no Id. 9896475, 

devendo ser corrigidos até a data do pagamento, sob pena de não o 

fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 

523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de 

pagamento, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 14 de março de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000254-90.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DOS SANTOS FURTADO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS OAB - MT21770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

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: 1000254-90.2016.8.11.0008 EXEQUENTE: EDNEI DOS SANTOS 

FURTADO PEREIRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Intime-se a executada BANCO BRADESCO S/A, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida, conforme planilha apresentada no Id. 9917217, 

devendo ser corrigidos até a data do pagamento, sob pena de não o 

fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 

523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de 

pagamento, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 14 de março de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA CASTILHO CAMILO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 14 de março de 2018. 

Senhor(a) ROMILDA CASTILHO CAMILO DE CARVALHO, brasileira, 

casada,do lar, portadora do CPF sob n. 173.062.481-20, RG 098071 

residente e domiciliado na Rua de Campos de Borges, n, 809, Bairro Boa 

Esperança, B. BUGRES Advogado do(a) REQUERENTE: JEREMIAS DA 

CRUZ DIAS - MT0013326A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 07/05/2018 

Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1001196-88.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ROMILDA CASTILHO CAMILO DE CARVALHO Parte 

Ré: BANCO BRADESCO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500024-47.2012.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE CARVALHO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão - ID do documento: 12194345. “...Expeça-se alvará para o 

levantamento da quantia depositada observando as informações para 

transferência à conta de titularidade do advogado da parte autora, 

informada no Id. 11629501. Após, arquive-se, procedendo com as baixas 

necessárias. ....” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SAO RAFAEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

KAMILLA NAISER LIMA OAB - MT22521/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 BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 14 de março de 2018. Senhor(a) 

AGROPECUÁRIA SÃO RAFAEL LTDA ME, inscrita no CNPJ 

Nº.19.403.058/0001-04, com endereço na Avenida Olacyr Francisco de 

Moraes, nº 385-S, Jardim Ouro Verde, cidade de Nova Olímpia-MT, CEP 

78.370-000 e RAFAEL GELLI DE LIMA MEDEIROS Advogados do(a) 

REQUERENTE: KAMILLA NAISER LIMA - MT22521/O, SANDRA JANE 

SCOTTI - MT0015152A-O, BEATRYS CASTANHEIRA - MT22874 A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 07/05/2018 Hora: 14:20 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000893-74.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

13.066,66; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: 

REQUERENTE: AGROPECUARIA SAO RAFAEL LTDA - ME Parte Ré: 

BANCO BRADESCO S/A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500374-30.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITAL JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

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: 0500374-30.2015.8.11.0008 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: VITAL JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença intentada por BANCO BRADESCO S/A em face 

de VITAL JOSÉ DOS SANTOS. A parte executada devidamente intimada 

para efetuar o pagamento, manteve-se silente. Assim, intime-se o 

exequente BANCO BRADESCO S/A, para que se manifeste, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que de direito, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 14 de março de 2018. Sílvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000276-51.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANY PAOLA BORGES POSSELT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

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: 1000276-51.2016.8.11.0008 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. EXECUTADO: VIVIANY PAOLA BORGES POSSELT Vistos 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença intentado por BANCO 

BRADESCO CARTÕES em face de VIVIANY PAOLA BORGES POSSELT. 

Intime-se a executada VIVIANY PAOLA BORGES POSSELT, na pessoa do 

seu advogado e em não possuindo pessoalmente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias efetue o pagamento da dívida, conforme planilha 

apresentada no Id. 11034365, devendo ser corrigidos até a data do efetivo 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, dê-se vista ao exequente para 

que se manifeste requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 14 de março de 2018. 

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-94.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

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: 1000202-94.2016.8.11.0008 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: CLAUDINEY GOMES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença intentado por BANCO BRADESCO S/A em face 

de CLAUDINEY GOMES DA SILVA. INTIME-SE a parte executada 

CLAUDINEY GOMES DA SILVA, na pessoa do seu advogado e em não 

possuindo pessoalmente, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida, conforme planilha apresentada no Id. 11034225, 

devendo ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob pena de não 

o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 

523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de 

pagamento, dê-se vista ao exequente para que se manifeste requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT, 14 de março de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Citação
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DOS SANTOS PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - MT, 14 de março de 2018 CITADO E INTIMADO: 

BANCO BRADESCO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, 

situada na Av.Couto Magalhães, nº XX, Centro,Várzea Grande-MT, CEP: 

78.110-400 Dados do Processo: Processo: 1001159-61.2017.8.11.0008; 

Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: ANGELICA 

DOS SANTOS PAULO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 16/04/2018 Hora: 14:20 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

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

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

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

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

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

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

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Atenciosamente, Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SAO RAFAEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

KAMILLA NAISER LIMA OAB - MT22521/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 BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - MT, 14 de março de 2018 CITADO/INTIMADO: 

BRADESCO S.A, Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SPCEP: 

06029-900 Dados do Processo: Processo: 1000893-74.2017.8.11.0008; 

Valor causa: R$ 13.066,66; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241); Assunto: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Parte Autora: REQUERENTE: AGROPECUARIA SAO RAFAEL LTDA - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 

07/05/2018 Hora: 14:20 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

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

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

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

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

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

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

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Atenciosamente, Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97537 Nr: 944-39.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSE 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441

 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 Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62691 Nr: 668-81.2013.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT, CARGIL 

AGRÍCOLA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 118/121, no prazo legal. Nada mais.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1541 Nr: 1406-60.1999.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CONCEIÇÃO FAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMIGIO DORIVAL MOMESSO, MARIA LEDI 

NOGUEIRA MOMESSO, ALVIAR ROTHER, EUFRASIO BELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:12492, JOSÉ RICARDO ELIAS - OAB:9276/MT, RONALDO 

MEIRELLES COELHO - OAB:9212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEU ADIB MALUF - 

OAB:9.048/SP, ÁLVARO SALLES DE CAMARGO LEITE - 

OAB:14.202/PR, MARCELLO CESAR PEREIRA FILHO - OAB:15261, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Certifico e dou fé, em atenção ao pleito de fls. 872/873 e ofício de fls. 

874/875, que a exiguidade de tempo hábil impede a intimação das partes 

acerca do exame pericial mencionado, sendo certo, de todo modo, que a 

comunicação das partes interessadas de ato a ser realizado no juízo 

deprecado deverá ser realizada por este e não pelo juízo deprecante, 

conforme preceitua o artigo 261, § 2º, do CPC/2015. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 1490-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MAZALOTTI DANGUY, 

NIVALDO BERTOLA MACHADO, WANDERLUCIA FARIAS SOARES, JOÃO 

ANTONIO REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714-MT, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704

 CARTA PRECATÓRIA

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ANTONIO REDIVO, Cpf: 

73281441904, Rg: 10196854, Filiação: Hibraina Redivo e Delmacio Redivo, 

data de nascimento: 16/09/1963, brasileiro(a), natural de São Lourenço 

D'oeste-SC, casado(a), autônomo, Telefone 65 99988 1934 e atualmente 

em local incerto e não sabido WANDERLUCIA FARIAS SOARES, Cpf: 

35165812200, Rg: 2982237-8, Filiação: Aparecida Cortijo Soares e Osmar 

Farias Soares, data de nascimento: 06/10/1973, brasileiro(a), natural de 

Ouro Preto do Oeste-RO, casado(a), vendedora de jóias, Telefone 66 

99952 5419. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) Réu(s) acima qualificado(a,s) para 

comparecer(em) à audiência já designada por este Juízo Deprecante, 

conforme dados abaixo, para ser INTERROGADO(A).

Dados da Audiência: {Variaveis}_horaAudiencia_;15:30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 1490-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MAZALOTTI DANGUY, 

NIVALDO BERTOLA MACHADO, WANDERLUCIA FARIAS SOARES, JOÃO 

ANTONIO REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714-MT, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704

 CARTA PRECATÓRIA

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO ANTONIO MAZALOTTI 

DANGUY, Cpf: 30651212987, Rg: 1.905.456-0, Filiação: Maria Lucia 

Mazalotti Danguy e Ary Prestes Danguy, data de nascimento: 10/03/1959, 

brasileiro(a), natural de Palmas-PR, convivente, empresário, Telefone 65 

99925 6182. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) Réu(s) acima qualificado(a,s) para 

comparecer(em) à audiência já designada por este Juízo Deprecante, 

conforme dados abaixo, para ser INTERROGADO(A).

Dados da Audiência: {Variaveis}_horaAudiencia_;15:30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 1490-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MAZALOTTI DANGUY, 

NIVALDO BERTOLA MACHADO, WANDERLUCIA FARIAS SOARES, JOÃO 

ANTONIO REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714-MT, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704

 CARTA PRECATÓRIAPRAZO 30 DIASPessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

GABRIEL DIJAN SCHMEING, Cpf: 05088788100, Rg: 885694, Filiação: 

Rosane Maria Schmeing, data de nascimento: 05/09/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), policial militar, Telefone 65 99973 5601 e 

atualmente em local incerto e não sabidoEDNIL BOSCO SOARES DE 

PAULA, Rg: 880251, Filiação: Adenir Maria Soares de Paula e Leonir 

Bonifácio de Paula, data de nascimento: 18/11/1974, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), policial militar, Telefone 65 99912 8426. 

atualmente em local incerto e não sabidoFINALIDADE: Inquirição da pessoa 

acima qualificada(s), intimando-a(s) para comparecer(em) à audiência a 

ser designada por esse respeitável Juízo Deprecado.Despacho/Decisão: 

Autos nº: 1490-31.2017.811.0050 (Código 89471)Autor: Ministério Público 

do Estado de Mato GrossoRéus: Marco Antonio Mazalotti Danguy e 

outrosAÇÃO PENAL Vistos.Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo 

Ministério Público Estadual em face de Marco Antonio Mazalotti Danguy e 

outros, todos devidamente qualificados nos autos.Às f. 177-186, a defesa 

de Nivaldo Bertola Machado e Marco Antonio Mazalotti apresentou 

resposta à acusação.Em seguida, os acusados João Antonio Redivo e 

Wanderlucia Farias Soares apresentou resposta à acusação (f. 

191-213).Compulsando os autos com a devida diligência, verifico não 

estar configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

dispostas no art. 397, do Código de Processo Penal.Desta feita, não sendo 

o caso de absolvição sumária dos acusados, designo audiência de 

instrução para o dia__16__ / __ _ __08_________ / 2018_,às 

___15_h_30___min.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 1490-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MAZALOTTI DANGUY, 

NIVALDO BERTOLA MACHADO, WANDERLUCIA FARIAS SOARES, JOÃO 

ANTONIO REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714-MT, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704

 CARTA PRECATÓRIA

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO ALVES FURQUIM, Cpf: 

02481013158, Rg: 384423061, Filiação: Sonia Crstina Alves Furquim e 

Manoel Aparecido Furquim, data de nascimento: 21/12/1988, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, casado(a), policial militar, Telefone 

65-3326-5885. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: Inquirição da pessoa acima qualificada(s), intimando-a(s) 

para comparecer(em) à audiência a ser designada por esse respeitável 

Juízo Deprecado.

Despacho/Decisão: Autos nº: 1490-31.2017.811.0050 (Código 

89471)Autor: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéus: Marco 

Antonio Mazalotti Danguy e outrosAÇÃO PENAL Vistos.Trata-se de AÇÃO 

PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Marco Antonio 

Mazalotti Danguy e outros, todos devidamente qualificados nos autos.Às f. 

177-186, a defesa de Nivaldo Bertola Machado e Marco Antonio Mazalotti 

apresentou resposta à acusação.Em seguida, os acusados João Antonio 

Redivo e Wanderlucia Farias Soares apresentou resposta à acusação (f. 

191-213).Compulsando os autos com a devida diligência, verifico não 
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estar configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

dispostas no art. 397, do Código de Processo Penal.Desta feita, não sendo 

o caso de absolvição sumária dos acusados, designo audiência de 

instrução para o dia__16__ / __ _ __08_________ / 2018_,às 

___15_h_30___min.Estando presos os acusados, deverão ser 

requisitados, nos termos do disposto no §1º do art. 399 do CPP.Na 

audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa e interrogado o acusado.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), _____de fevereiro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

Campo Novo do Parecis, 14 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.: 65431 Nr: 3459-23.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DARCY FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, EMERSON DARCY 

FERREIRA ALVES, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 

dias, manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88450 Nr: 920-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ADRIANO OLIEIRA 

MACHADO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94531 Nr: 4491-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MORAES DE ARAÚJO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, FELIPE MORAES DE 

ARAUJO CARVALHO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 

05 dias, manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81508 Nr: 1519-83.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Aventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Procuradora fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em caso de penhora, 

NOMEIO a ilustre Defensoria Pública para patrocinar os interesses do 

Executado. INTIME-SE para que promova sua defesa, inclusive mediante 

oposição de embargos no prazo de 30 dias.Não sendo possível o bloqueio 

de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a solicitação 

de informações ao departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, 

acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em nome do 

Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, 

Procurador do Exequente como Depositário.Caberá ao Exequente informar 

o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e 

permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a 

pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes para que se manifestem 

sobre o laudo correspondente.Infrutífera a providência, INTIME-SE o 

Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que no prazo de 10 

(dez) dias indique bens disponíveis do Executado. Inexistindo bens 

penhoráveis do Executado, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo 

de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80.Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do 

lapso de suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, 

da mesma lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100656 Nr: 4217-28.2015.811.0051

 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: Eden Gonçalves, Elis Regina de Lima Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Antonio Ranolfi, Orandir Aparecido 

Ranolfi, Alice Gomes Machado Ranolfi, Ademir José Ranolfi, Rosangela 

Aparecida Tondelli Ranolfi, Lucimara Luzia Ranolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, atendendo ao encargo do art. 357, I, do NCPC, a fim de bem 

sanear o feito, DETERMINO a intimação dos Requerentes, na pessoa de 

seu combativo Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda à emenda da inicial, fazendo constar o Sr. Guelfo Luiz Fabbri no 

polo passivo desta adjudicação compulsória, sob pena de extinção do 

feito.Feita a emenda, CITE-SE o Requerido Guelfo, pelo correio, 

observando o endereço informado pela Receita Federal, através do 

Sistema Infojud, para que apresente resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia.Em seguida, havendo questões preliminares ou 

novos fatos a serem considerados, INTIMEM-SE novamente os 

Requerentes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.Por 

fim, CONCLUSOS, inclusive para análise do julgamento imediato da 

l i de .Cumpra -se .  In t ime-se .  Expeça -se  o  necessá r i o .À s 

providências.Campo Verde/MT, 8 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141461 Nr: 1040-51.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érika Maryama Saleh Eireli EPP, Erika Maryama 

Saleh, Jamil Ahmed Saleh

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1040-51.2018.811.0051 - 141461

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente ação de busca e apreensão.

Na inércia dos Procuradores, INTIME-SE a Parte, pessoalmente, para que 

supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141639 Nr: 1101-09.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripina Francisca Xavier de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1101-09.2018.811.0051 - 141639

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente ação de busca e apreensão.

Na inércia dos Procuradores, INTIME-SE a Parte, pessoalmente, para que 

supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127466 Nr: 4492-06.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Cimadom, Marcelo Junior Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agricola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B, Eloane Valentim Envangelista - OAB:20645/O

 Autos n° 4492-06.2017.811.0051 - 127466

Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

No mais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139004 Nr: 10355-40.2017.811.0051

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadson Gonzaga Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 27/04/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA acerca da data, na pessoa de seu 

procurador..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141857 Nr: 1209-38.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maira Inês Noschang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Volkswagen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYTANIA CELESTE BRITO 

DOS SANTOS BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 27/04/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa do advogado, para 

comparecer no ato solene..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141896 Nr: 1224-07.2018.811.0051

 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: Edimar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/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 03/05/2018, às 13:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31526 Nr: 1639-68.2010.811.0051

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Bianchet, Sandra Aparecida Bianchet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celsio Schenkel, Cleonice Drum Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido Martins Junior 

- OAB:12.375-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico e dou fé que, as partes requeridas Celsio Schenkel e Cleonice 

Drum Schenkel, quitaram os 50% das custas finais, conforme 

comprovantes de pagamento fls. 178/179 e verso e os quais foram dado 

baixa nas custas pendentes anotadas das fls. 168.

 Arnaldo J. dos Anjos

 Téc. Judiciário (Contador).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138442 Nr: 10016-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Secchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10016-81.2017.811.0051 - 138442

Execução

Despacho.

Vistos etc.
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Embora a Exequente tenha mencionado a existência de contrato de 

prestação de serviços advocatícios, a inicial não se fez acompanhar do 

aludido instrumento, impedindo, consequentemente, o recebimento da 

presente execução.

Assim, INTIME-SE a Exequente para que apresente cópia do contrato de 

prestação de serviços mencionado na inicial, sob pena de extinção do 

feito executivo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138220 Nr: 9899-90.2017.811.0051

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaraldo Lina Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:24045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9899-90.2017.811.0051 - 138220

Liquidação de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere das declarações feitas à Receita Federal, os rendimentos 

do Requerente no ano de 2017 parecem não bastar ao pagamento das 

custas processuais. Consequentemente, presume-se, por ora, a 

insuficiência financeira do Requerente, a autorizar a concessão do 

benefício da gratuidade da Justiça.

Assim, CITE-SE a Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação, sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142001 Nr: 1269-11.2018.811.0051

 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: Maria das Graças Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para comparecer na 

audiência de conciliação designada para o dia 03/05/2018, às 14:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117223 Nr: 5950-92.2016.811.0051

 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: SILVA PORTO E CIA LTDA - ME

 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Isso posto, INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

traga aos autos cópia dos títulos impugnados.Após, INTIME-SE a 

Requerente, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto aos documentos juntados.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 28 

de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143242 Nr: 1870-17.2018.811.0051

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Carlos Pereira

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

- OAB:19.937/PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1870-17.2018.811.0051 - 143242

Busca e Apreensão

Decisão.

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 da 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, 14 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:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte 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:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 
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IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135299 Nr: 8468-21.2017.811.0051

 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: 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:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85654 Nr: 4028-84.2014.811.0051

 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: Darci Antonio Turin

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

União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data compareceu na secretaria da 

primeira vara o requerente Darci Antonio Turin onde foi intimado 

pessoalmente, para que, querendo, se manifeste sobre a juntada do laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85654 Nr: 4028-84.2014.811.0051

 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: Darci Antonio Turin

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

União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca 

do laudo pericial acostado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141391 Nr: 1001-54.2018.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antonio Piaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Gonçalves Piaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA RONDON - OAB:12941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a REITERAR INTIMAÇÃO DO REQUERENTE 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO (e não 

custas e taxa, que já estão comprovadas nos autos), conforme preceitua 

a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do 

Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia 

"on line" (diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar 

nos autos o pagamento

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 124792 Nr: 3251-94.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lídia Alves de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3251-94.2017.811.0051 (Código 124792).

Ação de Busca e Apreensão.

Vistos etc.

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, instituição 

financeira já qualificada, propôs ação de busca e apreensão em face de 

LÍDIA ALVES DE SOUZA SILVA, também já qualificada.

Extrai-se dos autos que a requerente desiste de prosseguir com o 

processo e pleiteia a sua extinção, sem resolução do mérito (Ref. 11).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que a autora não tem interesse no prosseguimento do feito. De 

igual modo, constata-se que não houve a triagularização processual, o 

que dispensa a providência prevista no §4º do art. 485 do NCPC.

 Diante do exposto, por não ser o caso incidência do § 4º do art. 485 do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

 DETERMINO o recolhimento dos mandados de busca e apreensão 

expedidos. No mais, INDEFIRO o pedido de baixa de restrição, eis que não 

houve tal determinação nestes autos.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, com amparo no art. 90 da legislação 

processual vigente.

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 23 de janeiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 119241 Nr: 838-11.2017.811.0051

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelsi Zwicker Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 838-11.2017.811.0051 (Código 119241).

Ação de Busca e Apreensão.

Vistos etc.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, instituição financeira já 

qualificada, propôs ação de busca e apreensão em face de NELSI 

ZWICKER ALVES, também já qualificada.

Extrai-se dos autos que o requerente desiste de prosseguir com o 

processo e pleiteia a sua extinção, sem resolução do mérito (Ref. 21).

É o relato do necessário.
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 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o autor não tem interesse no prosseguimento do feito. De 

igual modo, constata-se que não houve a triagularização processual, o 

que dispensa a providência prevista no §4º do art. 485 do NCPC.

 Diante do exposto, por não ser o caso incidência do § 4º do art. 485 do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

 DETERMINO o recolhimento dos mandados de busca e apreensão 

expedidos. No mais, INDEFIRO o pedido de baixa de restrição pelo sistema 

RENAJUD, eis que não houve tal determinação nestes autos.

CONDENO o autor no pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes, com amparo no art. 90 da legislação processual vigente.

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 23 de janeiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 108579 Nr: 2002-45.2016.811.0051

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denimércio Loacyr Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Diante do exposto, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte 

ré. Via de consequência, DECLARO, nos termos do art. 702, § 8º, do 

NCPC, CONSTITUÍDO, de pleno direito, o títulos executivo judicial no valor 

R$ 124.151,32 (cento e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e 

trinta e dois centavos), já acrescidos dos encargos contratados desde o 

inadimplemento até a data da distribuição do presente processo. Após o 

ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo INPC, e os juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, em face do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pela 

advogada e o tempo exigido para o seu serviço. (art. 85, §2º, do 

NCPC).CALCULEM-SE as custas e despesas processuais pendentes, 

INTIMANDO-SE a parte requerida para o pagamento, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.Considerando que a ação visa ao 

pagamento de quantia em dinheiro, CABERÁ ao requerente buscar a 

instauração da fase de cumprimento de sentença, apresentando desde 

logo seus cálculos de atualização da dívida. AGUARDE-SE a manifestação 

da parte requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 15 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 110464 Nr: 2617-35.2016.811.0051

 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: Antenor José Zangerolami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Roberto Pires Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 Diante do exposto, REJEITO os embargos monitórios manejados por 

ANTENOR JOSÉ ZANGEROLAMI e via de consequência, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação monitória, com fulcro no 

artigo art. 487, inciso I, do NCPC e, por corolário CONSTITUO de pleno 

direito o título executivo acostado aos autos (fls. 16) no valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), importância que deverá ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação à 

instituição financeira (16/02/2016), bem como atualizada monetariamente 

pelo índice do INPC/IBGE a contar da data prevista para apresentação do 

próprio, ou seja, 01/06/2015.Ante a sucumbência ínfima da parte autora, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos 

termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

corroborado pela lição de Humberto Theodoro Júnior:“[...] se um litigante 

sucumbir em parte mínima do pedido, o juiz desprezará a sucumbência 

recíproca e atribuirá por inteiro, ao outro, a responsabilidade pelas 

despesas e honorários [...]” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito 

Processual Civil – Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 304).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141441 Nr: 1030-07.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues Rosa Filho-ME, José Rodrigues Rosa 

Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 1030-07.2018.811.0051 (Código 141441).

Embargos à execução fiscal.

Visto, etc.

Trata-se de embargos à execução propostos por JOSÉ RODRIGUES 

ROSA FILHO ME em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ambos já 

devidamente qualificados.

Argumenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa por 

ausência de lavratura de auto de infração e a consequente notificação do 

contribuinte, a inexistência de fato gerador, a falta liquidez, certeza e 

exigibilidade da CDA, bem como a abusividade da multa exigida.

Alega a existência de julgados entendendo pela dispensa de garantia

 Neste contexto, requer seja concedido efeito suspensivo e invoca a 

desnecessidade da garantia do juízo e consigna que em caso de 

entendimento diverso, desde já oferta as cotas de capital da empresa 

embargante.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, registre- que a entrada em vigor do NCPC não provoca a 

revogação de dispositivos da norma especial (Lei 6830/80), sendo sua 

aplicação restrita as hipóteses de omissão da Lei de Execuções Fiscais 

(art. 1º da LEF).

Nesse panorama, convém anotar que a petição inicial deve, 

obrigatoriamente, atender aos requisitos do art. 319 do NCPC, bem como é 

necessária a presença dos pressupostos processuais, condições da 

ação e o preenchimento do pressuposto processual específico da ação 

de embargos à execução fiscal, qual seja, a garantia do juízo (art. 16 da 

LEF).

 A propósito, o artigo 16 da Lei n° 6.830/80 dispõe que:

Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

 I – do depósito;

II – da juntada da prova da fiança bancária;

III – da intimação da penhora.

§ 1° - não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução.

[...]” (destaquei).

Da dicção do dispositivo legal extrai-se a evidente taxatividade quanto à 

impossibilidade de admissão dos embargos à execução enquanto não 

garantido o Juízo.

 Dada à pertinência, colacionam-se os seguintes julgados:
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PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GRANTIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – 

RECURSO PROVIDO.

As execuções fiscais são reguladas pela Lei 6.830/1980, e traz previsão 

expressa da necessidade de garantia do juízo para a apresentação de 

embargos (§ 1º do art. 16). (TJMT, Ap 162638/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. - 

Nos termos do que determina o art. 16, § 1º, da LEF, não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução. (TRF4, AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Nº 5015952-96.2011.404.0000, 1ª TURMA, Des. Federal 

JORGE ANTONIO MAURIQUE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS 

EM 28/11/2012)

Na hipótese versada, muito embora no corpo da exordial a parte 

embargante tenha oferto bens à penhora, tal providência não é 

considerada como forma de garantia do juízo. Isso porque, não obstante a 

lei afirme de maneira expressa, que em garantia da execução, o 

executado poderá “nomear bens à penhora” (art. 9°, III da LEF), não é a 

simples indicação de bens que caracteriza a efetiva garantia do juízo. 

Rigorosamente, o juízo só será garantido quando for levada a cabo a 

penhora dos bens que foram nomeados pelo executado.

A corroborar, para a lavratura do respectivo termo de penhora é 

indispensável a aceitação da parte exequente.

O posicionamento jurisprudencial é uníssono nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA CONSTRIÇÃO COM A RESPECTIVA 

LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA, DEPÓSITO E AVALIAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. (ART. 16, § 1º, DA LEI N. 

6.830/80). 1. Em sentença, o magistrado de primeiro grau rejeitou 

liminarmente os presentes embargos, sob o fundamento de ausência de 

segurança do Juízo, considerando que não houve penhora nos autos da 

execução fiscal. 2. Não há nos autos nenhum documento que comprove 

que houve o oferecimento de garantia do juízo do valor executado, a 

possibilitar oposição dos Embargos à execução fiscal. Não obstante a 

alegação de existência de garantia por meio de "hipoteca cedular", 

observa-se que não houve a sua formalização, com a lavratura do 

respectivo termo de penhora, depósito e avaliação. Logo, não se pode 

considerar que tenha ocorrido a segurança do juízo capaz de propiciar a 

admissibilidade dos presentes embargos à execução. 3. Levando em 

conta que o prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal 

conta-se a partir da intimação pessoal da penhora, e que não houve 

oferecimento de garantia, não há que se falar em legitimidade ou interesse 

processual na oposição dos presentes embargos à execução. 4. 

Apelação não provida. Sentença mantida. (Processo: AC 

00078557620074013700 0007855-76.2007.4.01.3700. Relator(a): 

DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES. Julgamento: 

15/12/2015. Órgão Julgador: SÉTIMA TURMA. Publicação: 22/01/2016 

e-DJF1) (grifo nosso).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ERRÔNEA CERTIFICAÇÃO DE DECURSO DO PRAZO PARA EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. BLOQUEIO ONLINE QUE AINDA NÃO SE TRANSFORMOU EM 

PENHORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NAS CDAS EXEQUENDAS. 

REGULAR INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA 

FORMA DE CALCULAR OS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PROVAS 

SOBRE A INCLUSÃO - OU NÃO - DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NA BASE 

DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COBRANÇA. 

INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA POR SE TRATAR DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA 

COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO - 

RAT. LEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEGALIDADE DO 

ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. AGTR 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De início, insurge-se a agravante contra a 

certificação, na decisão agravada, do transcurso do prazo para oposição 

de embargos à execução. É de se observar que, apesar de efetuado 

bloqueio online de valores nas contas da executada, ora agravante, não 

se efetivou a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, 

conforme havia determinado o Juízo de origem à fl. 186v. 2. Em não tendo 

havido a transferência dos valores, nem a lavratura de auto de penhora, 

dessume-se que a própria penhora não se efetivou, tendo havido, tão 

somente, o bloqueio de numerário nas contas bancárias da executada. 

Logo, ainda que regularmente citada e intimada do bloqueio online (fls. 193 

e 230), ainda não havia que se falar em penhora, nem em depósito ou 

fiança bancária a ensejarem a oposição de embargos à execução, nos 

termos do art. 16 da Lei 6.830/80. [...] (Processo: AG 

00025128620144050000 AL. Relator(a): Desembargador Federal Manoel 

Erhardt. Julgamento: 13/11/2014. Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: 20/11/2014) (destaquei).

Logo, os embargos carecem de requisito essencial à sua propositura, 

sendo inarredável sua rejeição.

Em última análise, considerando que o principal argumento que embasa a 

defesa da parte executada versa sobre matéria de ordem pública, 

passível de reconhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, nada 

impede que a parte executada apresente exceção de pré-executividade 

nos autos da ação de execução fiscal.

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos à execução fiscal e 

via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fulcro no art. 485, I, do NCPC.

CONDENO o embargante no pagamento das custas e despesas 

processuais, CONTUDO, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a 

concessão de justiça gratuita em seu favor, nesta oportunidade.

Publique-se e intime-se

 Com o trânsito em julgado, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 22 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139186 Nr: 10494-89.2017.811.0051

 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: Textil Amazonia Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saviatto & Medeiros 

Advogados Associados - OAB:1935/2012, TARCISIO DE MEDEIROS - 

OAB:17563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o escritório jurídico SAVIATTO & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, OAB/SC 1935/2012, para comparecer, bem como, 

apresentar seu cliente TEXTIL AMAZONIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA., na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

23/04/2018, às 14h45min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141900 Nr: 1225-89.2018.811.0051

 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: Ozemar da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 

Mercearia Bardt Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7.313, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente OZEMAR DA COSTA 

SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

23/04/2018, às 15h45min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98588 Nr: 3607-60.2015.811.0051

 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: Vagner Luiz Gaiatto, Marceli Vesz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 
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STRINGHETA - OAB:3517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora da sentença proferida nestes autos: "....IV- DO 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de CONDENAR a requerida BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS na obrigação de fazer consistente na 

realização do conserto do veículo Toyota HILUX SRV D4-D 3.0 CD 4x4 TB 

D de placa PBN 6256 chassi nº 8AJFY29G9D8533422 de propriedade dos 

requerentes VAGNER LUIZ GAIATO e MARCELI VESZ, bem como ao 

pagamento do valor de 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização 

por DANOS MORAIS, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a 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. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo na regra contida no disposto no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Por corolário, torno SUBSISTENTE a liminar 

deferida às fls. 58/60 (Ref. 04). CONDENO a requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I 

a IV, do NCPC. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CERTIFIQUE-SE e 

CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, intimando-se para o 

pagamento as partes sucumbentes, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 

sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou 

EXPEÇA-SE o necessário, consoante determina a CNGC/MT. Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde - MT, 23 de 

janeiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141441 Nr: 1030-07.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues Rosa Filho-ME, José Rodrigues Rosa 

Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INITIMO a parte autora da sentença proferida nestes autos: Logo, os 

embargos carecem de requisito essencial à sua propositura, sendo 

inarredável sua rejeição. Em última análise, considerando que o principal 

argumento que embasa a defesa da parte executada versa sobre matéria 

de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer tempo e grau 

de jurisdição, nada impede que a parte executada apresente exceção de 

pré-executividade nos autos da ação de execução fiscal. Diante do 

exposto, REJEITO os presentes embargos à execução fiscal e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no art. 485, I, do NCPC. CONDENO o embargante no 

pagamento das custas e despesas processuais, CONTUDO, suspendo 

sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 

2º e 3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita em seu favor, 

nesta oportunidade. Publique-se e intime-se Com o trânsito em julgado, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde, 22 de fevereiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 31064 Nr: 1173-74.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Gomes de Souza, Geraldino Francisco Neto, Maria 

de Lourdes Paim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nossa Casa Negócios Imobiliários, Paulo 

Fernando Reis, Geraldino Francisco Neto, Sonia Meyer Reis, Jairo 

Rodrigues Costa, Maria de Lourdes Paim Neto, Alice Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Miguel Souza 

Ferri - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Haroldo Leal de Araújo - 

OAB:26617/GO

 INTIMAÇÃO da parte requente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a 

carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Três Lagoas - MS, ou promova o recolhimento 

das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 108579 Nr: 2002-45.2016.811.0051

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denimércio Loacyr Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO as partes da SENTENÇA proferida nos autos: ".... VI - 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, REJEITO os embargos onitórios 

manejados pela parte ré. Via de consequência, DECLARO, nos termos do 

art. 702, § 8º, do NCPC, CONSTITUÍDO, de pleno direito, o títulos executivo 

judicial no valor R$ 124.151,32 (cento e vinte e quatro mil, cento e 

cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), já acrescidos dos encargos 

contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente 

processo. Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo 

INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENO, 

ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em face do grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço. (art. 85, 

§2º, do NCPC). CALCULEM-SE as custas e despesas processuais 

pendentes, INTIMANDO-SE a parte requerida para o pagamento, no prazo 

de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em 

julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT. 

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

Considerando que a ação visa ao pagamento de quantia em dinheiro, 

CABERÁ ao requerente buscar a instauração da fase de cumprimento de 

sentença, apresentando desde logo seus cálculos de atualização da 

dívida. AGUARDE-SE a manifestação da parte requerente. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde, 15 de 

fevereiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32440 Nr: 2556-87.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliana Aparecida Moreira Pacheco Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2556-87.2010.811.0051 (Código 32440).

Ação de Execução de Título Extrajudicial.

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL CERRADO – SICREDI CERRADO em desfavor de 

HELIANA APARECIDA MOREIRA PACHECO MARÇAL, ambas qualificadas.

A devedora devidamente citada, não quitou o débito (fls. 74).

 Em seguida, foi expedido ofício às instituições financeiras a fim de 

informarem a existência de valores depositados em previdência privada 

em nome da executada, os quais restaram infrutíferos (fls. 107/128).

Ato contínuo, a parte exequente fora intimada para se manifestar, por 

intermédio de seu advogado, mas restou silente (fls. 130/131).

 Por corolário, procedida à intimação pessoal da exequente (fls. 132), a 
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mesma permaneceu inerte (fls. 133).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, levando-se em conta a inércia da parte exequente (fls. 133), 

desde logo, SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Decorrido 01 (um) ano sem a 

indicação de bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (art. 921, § 4º do NCPC).

 Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior 

manifestação das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a 

partir do término do período de suspensão.

Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de 

propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para 

prosseguimento da execução (art.921, §3º do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde – MT, 20 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73140 Nr: 2128-37.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rogerio Signorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2128-37.2012.811.0051 (Código 73140).

Ação de Execução de Título Extrajudicial.

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – 

SICREDI VALE DO CERRADO em desfavor de MAURO ROGÉRIO 

SIGNORINI, ambos devidamente qualificados.

O devedor foi devidamente citado, mas não quitou o débito (fls. 64).

Em seguida, a parte exequente postula pela penhora online nas contas da 

parte executada, a qual restou infrutífera (fls. 81).

Ato contínuo, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a 

exequente permaneceu silente (fls. 84).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, levando-se em conta a inércia da parte exequente (fls. 84), 

desde logo, SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Decorrido 01 (um) ano sem a 

indicação de bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (art. 921, § 4º do NCPC).

 Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior 

manifestação das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a 

partir do término do período de suspensão.

Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de 

propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para 

prosseguimento da execução (art.921, §3º do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde – MT, 20 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73945 Nr: 2932-05.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Rocha Farias, Sirlene Rocha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2932-05.2012.811.0051 – (Código 73945)

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos etc.

De início, INTIME-SE, por oficial de justiça, a parte executada, nos termos 

da decisão de fls. 54/57.

Após, considerando que fora CERTIFICADA a inércia da parte credora (fls. 

67), DETERMINO, desde logo, a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC).

 Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório. Decorrido 

01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a correr o 

prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC).

 Transcorrido tal prazo, INTIME-SE a credora para promover, o andamento 

do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 

580, caput, da CNGC . DEVERÁ constar da intimação a advertência sobre 

a necessidade da parte exequente indicar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão (art. 

580, § 2º, da CNGC ). Constatado o transcurso do prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE e volvam-me os autos conclusos para extinção (art. 581 

da CNGC ).

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 22 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83001 Nr: 2584-16.2014.811.0051

 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): Damião Teles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ilha Vieira Peixoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 Processo nº 2584-16.2014.811.0051 (Código 83001).

Cumprimento de Sentença - Embargos à Execução.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por DAMIÃO 

TELES DOS SANTOS, em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que os valores requisitados pelas guias RPV’S, encontram-se 

depositadas, motivo pelo qual pugna pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores pagos (fls. 58).

Todavia, a petição foi assinada pela advogada MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY, a qual não possui procuração.

Diante do exposto, SUSPENDO o processo, nos termos do art. 76 do NCPC 

e DETERMINO a intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sanar a irregularidade acima apontada, sob pena de extinção do 

feito.

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 05 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82293 Nr: 2020-37.2014.811.0051

 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: VL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2020-37.2014.811.0051 (Código 82293).

Ação Negatória de Paternidade c.c Anulação de Registros de 

Nascimentos.

Vistos etc.

Trata-se de ação negatória de paternidade c.c anulação de registros de 

nascimentos proposta por VOLMIR LORENZETTI em face de DANIELA DA 

SILVA LORENZETTI e GABRIELA DA SILVA LORENZETTI representadas 

pela genitora JULIANA TEIXEIRA DA SILVA, todos já qualificados.

Após a análise da exordial, foi ordenada a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 
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audiência de tentativa de conciliação e determinada a citação da parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal (fls. 

41).

Realizada audiência, a parte autora requereu a suspensão do feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias para fins de tratativas de acordo, o que fora 

deferido (fls. 48). Ocorre que, conforme informação prestada pela autora, 

o período postulado transcorreu sem que as partes transacionassem (fls. 

49/50).

Devidamente citada (fls. 47) a parte requerida quedou-se inerte, sendo, 

por este motivo, decretada a sua revelia, aplicando o disposto no artigo 

320, II, do CPC/73 (fls. 56/57), determinando a intimação da própria para 

comparecer a Defensoria Pública, com o escopo de indicar eventuais 

provas que pretende produzir, ordenando, também, a realização de estudo 

psicossocial na residência das partes.

 Relatório de Estudo Psicossocial acostado às fls. 58/63.

A requerida pugna pela produção de prova testemunhal (fls. 67/67v).

Ofício de fls. 75 informando a não localização da genitora da adolescente 

e da criança.

 Instado a se manifestar, o Parquet ratifica o parecer ministerial de fls. 48 

(fls. 77).

Às fls. 78/79 realizou-se nova tentativa de conciliação das partes, 

sagrando-se frutífera apenas quanto à realização de novo exame de DNA. 

Ao final da solenidade, nomeou-se curador especial à parte requerida, 

designando o dia, hora e local para coleta do material genético e 

determinando a realização de estudo psicossocial com a adolescente 

Daniela da Silva Lorenzetti.

Os laudos periciais de exame de DNA e o estudo psicossocial realizado 

com a adolescente encontram-se anexados, respectivamente, às fls. 

89/91 e 102/104 e 94/95.

Em seguida, a parte requerida roga pela designação de audiência de 

instrução e subsidiariamente, no caso de julgamento antecipado da lide, 

pela procedência dos pedidos, apenas no que se refere à declaração de 

inexistência de paternidade biológica, porém sem efeitos à eventual e 

futura averiguação de filiação que tenha se consolidado pela convivência 

e afetividade (fls. 107/112v).

 A parte autora, por sua vez, requer a declaração de inexistência de 

paternidade, com a consequente revogação da guarda provisória e dever 

de sustento e pensão, com a entrega da criança à mãe e exclusão de seu 

nome da certidão das respectivas certidões de nascimento. Não obstante, 

no mesmo petitório, o autor manifestou interesse em ouvir representante 

legal de Daniela e Gabriela (fls. 120/124).

Com vista dos autos, o Ministério Público lançou parecer pelo julgamento 

da procedência dos pedidos iniciais (fls. 125/125v).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Dê início, convém registar que não foram arguidas questões preliminares e 

não há nulidades a declarar, razão pela qual DECLARO SANEADO o feito, 

em obediência ao que preconiza o artigo 357 do NCPC.

No que tange à organização do processo, FIXO como ponto controvertido 

a averiguação da existência de relação socioafetiva entre o autor e as 

requeridas.

A fim de dirimir a controvérsia, DEFIRO a produção de prova ORAL, 

consubstanciada na inquirição de testemunhas e no depoimento pessoal 

do requerente e da representante legal da parte requerida.

Por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

11.04.2018 às 13h00min, sem prejuízo da conciliação das partes, 

consoante dispõe o artigo 359 do NCPC.

FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol 

de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob 

pena de preclusão.

ATENTE-SE a secretaria que o rol das testemunhas arroladas encontra-se 

às fls. 67.

ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade superior 

somente será admitida se comprovada e justificada a imprescindibilidade 

de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos distintos.

 CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se para as 

disposições do art. 455 do NCPC.

Se houver testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa das partes.

CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 07 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34936 Nr: 1476-54.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nunes & Alves Ltda, Ronie Carlos Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente que o feito será levado ao arquivo provisório 

conforme determinado na decisão de folhas 80/80V, observando que: a) 

SUSPENSÃO da presente execução e o seu prazo prescricional pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do NCPC. b) Decorrido 

01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a correr o 

prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do NCPC). Por corolário, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação 

das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a partir do 

término do período de suspensão; c) Frisa-se, por pertinente, que 

encontrados a qualquer tempo, bens de propriedade da parte executada, 

o processo será desarquivado para prosseguimento da execução (art. 

921, §3º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34000 Nr: 542-96.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMRG, Elisangela Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Dimorvan Alencar 

Brescancim - Prefeito Municipal, Sociedade Beneficente São Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 INTIMO o DR. DEMÉRCIO LUIZ GUENO, OAB/MT 11.482-B, procurador da 

autora, para tomar ciência da data da perícia médica designada para o dia 

19/03/2018 às 08:30 horas, no Centro Médico CPA - Rua Pelotas, Quadra 

05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), fone: (65) 3641-7100 / 

99635-6009, com o Dr. Reinaldo Prestes Neto - CRM/MT 5329, devendo a 

parte autora comparecer e apresentar ao Perito todos os exames e laudos 

que possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 29547 Nr: 3641-45.2009.811.0051

 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: Roseni de Fátima Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Secretaria 

Municipal de Saúde de Campo Verde, Hospital Municipal Coração de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 INTIMO o DR. VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, OAB/MT 6.145-B, 

procurador da autora, para tomar ciência da data da perícia médica 

designada para o dia 19/03/2018 às 08:30 horas, no Centro Médico CPA - 

Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), 

fone: (65) 3641-7100 / 99635-6009, com o Dr. Reinaldo Prestes Neto - 

CRM/MT 5329, devendo a parte autora comparecer e apresentar ao Perito 

todos os exames e laudos que possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 36242 Nr: 2784-28.2011.811.0051
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 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 Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Albano Nunes

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

OAB:12.406-A/ MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 125501 Nr: 3588-83.2017.811.0051

 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: APB, LGBB, KMBB, DBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 

LUAN GUILHERME BENETTI BLUME, KARLLA MICHELE BENETTI BLUME e 

DANYELLE BENETTI BLUME, todos representados por sua genitora ANA 

PAULA BENETTI, em desfavor de FERNANDO BLUME, nos termos art. 487, 

I, do NCP, para o fim de:a)CONDENAR o requerido ao pagamento de 

pensão alimentícia aos filhos, fixada no percentual de 60% (sessenta por 

cento) do salário mínimo vigente no país, equivalente hoje a R$ 572,40 

(quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), a ser pago até o 

dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta bancária de 

titularidade da genitora das crianças, cuja incidência deverá se 

operacionalizar a partir da data da citação do réu, no termos do art. 13, § 

2.º da Lei n.º 5.478/1.968. Por corolário, CONFIRMO, a tutela de urgência 

precedentemente concedida.b)CONCEDER a guarda unilateral de LUAN 

GUILHERME BENETTI BLUME, KARLLA MICHELE BENETTI BLUME e 

DANYELLE BENETTI BLUME em favor de sua genitora ANA PAULA 

BENETTI. EXPEÇAM-SE, os respectivos termos de guarda, consignando 

que a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente 

promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 

tenham a criança ou menor sob a sua autoridade, guarda ou vigilância 

para que repudie genitor (a) ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou 

à manutenção de vínculos com este (a), caracteriza alienação parental, 

passível de responsabilização civil ou criminal, além da utilização de outros 

instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos (art. 2º e 

art. 6º da Lei 12.318/2010). Por fim, OFICIE-SE ao Banco do Brasil, a fim de 

que proceda a abertura de conta poupança em nome da representante 

legal dos menores, para recebimento de pensão alimentícia.CONDENO a 

parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez pontos percentuais) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do 

CPC.CALCULEM-SE as custas pendentes, INTIMANDO-SE para o 

pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias, ficando 

autorizada inclusive a intimação por edital. Caso não sejam pagas no 

prazo, após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o 

necessário, nos termos da CNGC/MT.PUBLIQUE-SE e 

INTIMEM-SE.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde, 20 de 

fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23435 Nr: 1400-35.2008.811.0051

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concórdia Materiais para Construção e Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Batistella Ltda, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rossetto Contador - 

OAB:209068/SP, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B/MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para 

cientificá-lo que as informações econômico-financeiras da parte 

Executada de fls. 41/45 estão à disposição para consulta em pasta própria 

nesta Secretaria e que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens 

penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142302 Nr: 1424-14.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel de oliveira, Fernando de Souza 

Bonfim, Olimpio Vital de Souza, Jorge Marcelo Souza Nazário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Cesar C. da Silva - 

OAB:19.199/MT, Maxsuel Valadão Andrade - OAB:17.296-O

 INTIMAÇÃO dos patronos dos réus, acerca da audiência designada para 

o dia 14/05/2018 às 14h35min, para inquirição da testemunha Chirley dos 

Santos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125820 Nr: 3748-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kennedy Rogerio Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KENNEDY ROGERIO DANTAS, Rg: 

10867236, Filiação: Edi Rosa da Silva Dantas e José Amaro Dantas, 

brasileiro(a), convivente, guarda da escola, Telefone 66-9 9691-5657. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, ACIMA QUALIFICADO, ACERCA 

DA R. DECISÃO, ABAIXO TRANSCRITA, A QUAL CONCEDEU MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI "MARIA DA PENHA" EM 

FAVOR DA VÍTIMA ADIMAR COELHO DA SILVA

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que: O Requerido se afaste do Lar, domicílio ou 

local de convivência com a vítima, caso residam juntos, se abstenha de se 

aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência. A restrição de aproximação vale, ainda, para 

a residência da Requerente (sítio dois corações).Determino a separação 

de corpos.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e ao Comandante da 

Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da 

Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às providências ora determinadas, 

tomando as medidas legais cabíveis em caso de descumprimento pelo 

Requerido.NOTIFIQUE-SE o Representante do Ministério Público, nos 

termos do art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06.Advirta-se ainda o Requerido que 

o não cumprimento de qualquer das restrições que lhe foram impostas 

poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva conforme 

faculta ao art. 20 da Lei 11.340/06.O presente feito independerá do 

pagamento de custas, nos termos do art. 28 da Lei 11.340/06.Cumpra-se 

com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo Oficial de Justiça 

plantonista, valendo a presente como mandado.Às providências.Campo 

Verde/MT, 23 de maio de 2017.Caroline Schneider Guanaes Simões 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, Leandro Castro Pini, 
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digitei.

Campo Verde, 01 de março de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137598 Nr: 9608-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Maranhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Edivando Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALEX BARROSO LEAL - 

OAB:4683

 Autos n° 9608-90.2017.811.0051 (137598)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que não houve tempo hábil para o cumprimento da decisão 

de p. ref. 27, REDESIGNO a audiência deprecada para realizar-se no dia 

11 de abril de 2018, às 18h00min (MT).

Intime-se a testemunha.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa do Acusado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-32.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - TO2402 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Assiste razão ao Reclamado. Assim, anexo a sentença nesta 

data e reabro o prazo para oferecimento de recurso. Campo Verde, 13 de 

março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011392-34.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCELIO DE SOUSA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (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: 1000522-15.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SALES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

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: 1000503-09.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 1000030-23.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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: 8010425-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora, para 

no prazo legal, se manifestar quanto a penhora negativa juntada aos 

autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-47.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONETE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo as parte na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 14/05/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Com as 
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advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-62.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI ALMEIDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, 

querendo, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora negativa 

juntada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PUDELL & PUDELL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (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 13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000469-34.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROBSON PEDRO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

JONATAS FIALHO MIDON (TESTEMUNHA)

MARIA AUXILIADORA MARQUES FREITAS (TESTEMUNHA)

 

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, 

15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-20.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M R SIGNORINI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamado. 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, 

15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 14:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARGEMIRO FREITAG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 09/04/2018 

às 09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DOS SANTOS MACEDO ROCHENBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 14/05/2018 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONY SANTOS RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001015-55.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado pelo Exequente na petição de ID 11536556. Assim, 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos – ID 

11479278. Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA FERNANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 15/05/2018 

às 13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011246-90.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011246-90.2015.8.11.0051 Execução de Honorários Despacho. 

Vistos etc. Considerando que não houve pagamento do debito em 

execução, pois o RPV expedido (ID 3686136), não foi pago pelo 

Executado, consoante certidão de ID 6681771, nos termos do Provimento 

11/2017 – CM, artigo 3º, parágrafo 1º, DETERMINO que sejam 

encaminhados ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital e do e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.juz.br. os seguintes documentos: sentença, o título 

que deu origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo originário da 

liquidação e informação referente à prioridade legal. Retornando o cálculo, 

expeça-se a guia de Requisição de Pequeno Valor, a ser feita diretamente 

pela Fazenda Pública Estadual – executada, nos termos do art. 535, §§ 4º 

e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da CR/88. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000042-37.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000042-37.2016.8.11.0051 Execução de Honorários Despacho. 

Vistos etc. Em que pese o pedido formulado pelo Executado, o valor 

penhorado na presente ação já foi liberado em favor da Exequente, 

consoante alvará de ID 10887883. Deste modo, caberá ao Estado de Mato 

Grosso tomar as medidas pertinentes para que sejam recolhidos os 

tributos aplicáveis ao recebimento dos valores pela credora em referencia 

nestes autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON GULOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 10:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011419-90.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LUIZ BONETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA OAB - SP0277014A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011419-90.2010.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O Requerido 

por meio da petição de ID 6044476, pede pelo levantamento do valor 

depositado em duplicidade nos autos. Observa-se da decisão de ID 

1186838 que já foi determinado o levantamento de valores pelo Requerido, 

no importe de R$ 6.654,60 (seis mil e seiscentos e cinquenta e quatro 

reais e sessenta centavos). Assim, expeça-se alvará de levantamento do 

referido valor, com seus rendimentos, em favor do Requerido, em conta 

por ele indicada na petição de ID 6044476. Por fim, cadastre-se nos autos 

o Advogado do Requerido, consoante documentos de ID 6044475. Após 

tudo cumprido, arquive-se o feito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011066-50.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE LANZARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NETWORK ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LIMITADA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT0001679A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011066-50.2010.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. De início, incluam-se os sócios da Executada no 

polo passivo destes autos, consoante petição de ID 4831903. Após, 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 débito em execução, 

conforme pedido de ID 4831903. 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, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011750-72.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. PEDRO CARRARO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA PINHEIRO BENEVIDES GIANNETTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011750-72.2010.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 381 de 756



particularidades do caso telado, faço um breve relato dos autos. Cuida-se 

de cumprimento de sentença de obrigação de pagar (ID 1195233). 

Recebido o cumprimento de sentença, foi determinada a realização de 

penhora on-line de valores existentes em contas bancárias da Executada 

(ID 1195235), porém, resultou negativa (ID 1195236). A parte Exequente, 

diante das tentativas frustradas de penhora de bens móveis e de créditos 

em nome da Executada, então indicou a penhora um imóvel rural registrado 

sob a matrícula nº 2.112, do 1º Ofício – Registro de Imóveis desta cidade e 

Comarca de Campo Verde-MT (ID 1195249). Deferido o pedido (ID 

1195253) e expedido o respectivo mandado, foi realizada a penhora (ID 

1195256), bem como foi avaliado o imóvel e as benfeitorias (ID 1195256). 

A Executada não foi intimada da penhora. A parte Exequente apresentou 

novo pedido de penhora de crédito de arrendamento da Executada junto 

aos arrendatários da Fazenda Gianetta (ID 1195262). Todavia, a diligência 

foi sem sucesso , conforme certificado pela Oficiala de Justiça - ID 

3258243. Instado a se manifestar, por meio da petição de ID 4358848, o 

Exequente pediu que fosse novamente expedido mandado de penhora de 

crédito do arrendamento. A Exequente, acostou aos autos instrumento de 

procuração da Advogada construída, pugnando pelas intimações por meio 

da Causídica (ID 6750051). É o breve relato. Decido. O pedido do 

Exequente por meio do petitório de ID 4358848, mereçe deferimento. Por 

conseguinte, considerando o longo tempo da última atualização do valor do 

débito, que deu-se em abril de 2011, INTIME-SE o Exequente para, no 

prazo de 10 dias, atualizar o débito em execução, atendendo os 

parâmetros fixados na sentença de ID1195229 e decisão de embargos de 

declaração de ID 1195232 e, em igual prazo, apresentar a qualificação dos 

arrendatários da Fazenda Gianetta, bem como o seu endereço. Em 

seguida, apresentada a respectiva planilha e informada a qualificação dos 

arrendatários, expeça-se mandado de penhora de créditos da Executada 

junto aos arrendatários da Fazenda Gianetta, cientificando-os para que 

depositem o valor do arrendamento em juízo, deixando de fazê-lo 

diretamente aos seus credores (arrendantes). Após, intime-se a 

Executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentar 

impugnação. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010444-58.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO SOARES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010444-58.2016. 8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O 

Exequente, por meio da petição de ID 4869355, informou o atual endereço 

do Exquente, pugnando pela citação. Expeça-se mandado de citação do 

Executado, observando-se o endereço informado e a decisão lançada no 

ID 1317560. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT,14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-73.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AIRSON DOMINGOS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Vanderlei Cardoso (REQUERIDO)

MARIA VALDECIR DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000554-73.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que a Requerida Maria Valdecir de Souza não foi 

citada. O Requerido Vanderlei foi citado e apresentou contestação. Assim, 

INTIME-SE o Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o atual 

endereço da Requerida Maria Valdecir de Souza ou requer o que entender 

de direito. Informado o endereço, designe-se nova audiência de 

conciliação e cite-se e intime-se a Requerida Maria Valdecir de Souza, 

com as advertências de praxe. Intimem-se o Requerente e seu Advogado, 

o Requerido Vanderlei Cardoso e seu Advogado. Caso contrário, não 

havendo resposta, certifique-se e em seguida, retornem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011066-50.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE LANZARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NETWORK ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LIMITADA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT0001679A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011066-50.2010.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. De início, incluam-se os sócios da Executada no 

polo passivo destes autos, consoante petição de ID 4831903. Após, 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 débito em execução, 

conforme pedido de ID 4831903. 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, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000199-10.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Acolho a 

justificativa apresentada pela parte Reclamante quanto ao não 

comparecimento na audiência de conciliação, consoante Declaração de ID 

6125077 e determino que o (a) Gestor(a) Judicial, designe nova data de 

audiência de conciliação, para a qual devem ser intimadas as partes. 

Ressalte-se que o empregado poderá justificar sua fata ao trabalho para 

comparecimento em juízo, conforme artigo 473, inciso VIII, da CLT. Assim 

caso a audiência seja designada para data e horário que coincidam com o 

trabalho do Requerente é certo que poderá justificar a sua falta ao 

trabalho. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH GONCALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)
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RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011008-71.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme 

pedido de ID 4879455. 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, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000004-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 10000004-54.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nos termos 

do art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intimem-se o Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de trazer aos 

autos a certidão de crédito advocatício exarada pelo juízo no qual tramitou 

a ação que gerou o direito aos honorários, sob pena de indeferimento, 

conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de Processo Civil. 

Após, sanada a omissão, à conclusão. Intime-se. Certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 15/05/2018 

às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011332-37.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GIANNETTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

GISELE FERNANDES AQUINO OAB - MT19580/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011332-37.2010.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Diante das 

particularidades do caso telado, faço um breve relato dos autos. Cuida-se 

de cumprimento de sentença de obrigação de pagar (ID 1184272). 

Recebido o cumprimento de sentença, foi determinada a realização de 

penhora on-line de valores existentes em contas bancárias da Executada 

(ID 1184275), porém, resultou negativa (ID 1184277). A parte Exequente, 

frustradas as tentativas de penhoras de bens móveis, indicou a penhora 

um imóvel rural registrado sob a matrícula nº 2.112, do 1º Ofício – Registro 

de Imóveis desta cidade e Comarca de Campo Verde-MT (ID 1184282 e 

1184281). Deferido o pedido (ID 1184283) e expedido o respectivo 

mandado, foi realizada a penhora e o Executado devidamente intimado (ID 

1184285). O Exequente pediu pela venda judicial do bem imóvel penhorado 

(ID 1184288). O Executado acostou aos autos instrumento de procuração 

da Advogada construída, pugnando pelas intimações por meio da 

Causídica (ID 6749525). A Secretaria deste juízo, por meio da certidão de 

ID 7990325, certificou que o Meirinho devolveu o auto de penhora, todavia, 

por um lapso, não foi acostado aos autos. É o breve relato. Decido. De 

início, advirto a Srª. Gestora para que tome as precauções e providencias 

necessárias para que fatos como o noticiado nestes autos não voltem a 

acontecer, sob pena de responsabilização do responsável. Prosseguindo 

e, em que pese a falta do termo de penhora e avaliação do bem imóvel 

constritado nestes autos e considerando que já foram feitas outras 

tentativas de penhora de bens de propriedade do Executado, deverá o 

devedor indicar bens penhoráveis. Desta forma, considerando o longo 

tempo da última atualização do valor do débito, INTIME-SE o Exequente 

para, no prazo de 10 dias, atualizar o débito em execução, atendendo os 

parâmetros fixados na sentença de ID 1184265 e decisão de embargos de 

declaração de ID 1184268. Em seguida, apresentada a respectiva planilha, 

INTIME-SE o Executado para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens de 

sua propriedade passíveis de penhora, sua localização e valores ou 

justificar sua impossibilidade de fazê-lo, sob pena de se considerar ato 

atentatório à dignidade da Justiça, sujeito à multa, na forma prevista no art. 

774, inciso V, do CPC. Havendo indicação de bens pelo Executado, 

INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 10(dez) dias, se manifestar, 

requerendo o que entende de direito. Decorrido o prazo sem indicação, o 

Exequente deverá, em igual prazo, se manifestar em termos de 

prosseguimento, indicando bens à penhora. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-82.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ROSSETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIS LASCALEIA DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010229-82.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. 

Considerando que através do Sistema Siel foi localizado possível 

endereço da parte Reclamada, DETERMINO que seja designada nova 

audiência de conciliação e, em seguida, EXPEÇA-SE carta precatória de 

citação e intimação da Requerida no endereço constante na consulta em 

anexo. INTIME-SE a parte Reclamante e seu Advogado. Em não sendo 

localizada a Requerida, intime-se o Requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar o atual endereço ou requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011411-16.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MOROTI E FERNANDES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JASSON BORRALHO PAES DE BARROS OAB - MT0009937A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011411-16.2010.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DETERMINO a emissão de certidão judicial de 

existência da dívida, para registro em Cartório de Protesto, de acordo com 

o Provimento 07/2007-CGJ, ou mesmo para ajuizamento de nova 

execução. Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-46.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO NORBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010223-46.2014.8.11.0051 Despacho. DETERMINO QUE SEJA 

RETIFICADO OS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINO 

AINDA, que o Exequente - Ricardo Ferreira Garcia, seja intimado, para que 

informe o endereço do Executado, no prazo de 15(quinze) dias. 

Aportando o endereço nos autos, intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme pedido de ID 

10255784. Ficam as partes executadas advertidas 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, 14 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-46.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE AUGUSTA DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000216-46.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A 

Requerente, por meio da petição de ID 8025990, informou que as partes 

compuseram extrajudicialmente acerca da presente demanda, pugnando 

pela suspensão do feito até o cumprimento da obrigação. Na sequência, 

diante do descumprimento do avençado, a Requerente pugnou pelo 

prosseguimento do feito, com a execução do acordo. Decido. Observa-se 

da petição que informa o acordo entre as partes (ID 8028990) que a 

Requerente limitou-se a informar nos autos que houve composição 

amigável e extrajudicial, deixando de acostar o respectivo termo de acordo 

com assinatura das partes, comprovando a ciência da Requerida da ação 

em andamento e a aquiescência ao acordo, possibilitando a homologação 

do acordo e a suspensão do feito. Desta forma, deixo de acolher o pedido 

de execução do acordo e determino o normal prosseguimento do 

processo de conhecimento, com a citação da parte Requerida. 

Compulsando os autos, verifica-se que a Requerida não foi citada, pois 

pelo teor da certidão de ID 6790190 ela não foi localizada no endereço 

informado nos autos, frustrando a citação. Assim, intime-se o Requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o atual endereço da Requerida 

ou para juntar cópia do Termo de Acordo para homologação e 

posteriormente determinação do cumprimento de sentença. Intime-se, o 

Requerente. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011323-75.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAZETO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

AUTO POSTO MODELO LTDA ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA OAB - SP0277014A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011323-75.2010.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado pelo Executado Banco do Brasil, por meio da petição de 

ID 6724145. Assim, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 

502,51 (quinhentos e dois reais e cinquenta e um centavos), com os 

rendimentos, em favor do Executado Banco do Brasil, em conta por ele 

indicada (ID 6724145). Após o cumprimento, ARQUIVE-SE O FEITO. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-26.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FERNANDA SAO JOAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000088-26.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em que pesem as petições e juntadas de 

documentos pelo Advogado da Executada, conforme ID 465414/4656415 – 

pág. 1/ 4669852 – pág1/6, 4669855/4669861 – pág. 1/8, 

7141138/71411345, o presente feito encontra-se sentenciado e sem 

interposição de recursos. Ademais, já houve o pagamento integral da 

condenação com levantamento do valor pela Exequente (ID 6708721), e a 

execução foi extinta conforme sentença de ID 5790857. Assim, 

arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-36.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE KLEBER MALISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO VINICIUS LESSA GATTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000540-36.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE o 

Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o atual endereço da 

parte Requerida, sob pena de extinção. Informado o endereço, designe-se 
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nova audiência de conciliação e cite-se e intime-se a Requerida, com as 

advertências de praxe. Intimem-se o Requerente e seu Advogado. Caso 

contrário, não havendo resposta, certifique-se e em seguida, retornem-me 

os autos conclusos para sentença por abandono. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011243-38.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DA SILVA (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)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011243-38.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Considerando 

que não foi acostada petição ao ID 4668386, pois embora assinada pelo 

Causídico não há qualquer manifestação, encontrando-se em branco a 

página. Assim, concedendo o benefício da dúvida, INTIME-SE o 

Requerente para, no prazo de 3 (três) dias, juntar o preparo recursal 

emitido e recolhido até a data de 06.06.2017. Aportando aos autos as 

guias do preparo recursal, à conclusão para analise de recebimento do 

recurso. Caso contrário, não havendo manifestação no prazo assinalado, 

na forma do artigo 42,§ 1º da Lei 9.099/95, DECLARO DESERTO o recurso 

interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, e nada sendo 

requerido pelas partes, arquive-se o processo com as baixas e 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 14 

de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011142-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011142-98.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

recorrente interpôs recurso inominado tempestivamente, conforme 

certificado nos autos. Todavia, indeferida a gratuidade (ID 6837088), 

deixou de recolher as custas recursais (Certidão - ID 8158308). Decido. O 

artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso será 

interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1.º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção;” 

Constata-se que a parte recorrente não atendeu o prazo previsto no 

dispositivo legal supramencionado, portanto DECLARO DESERTO o 

recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, e nada 

sendo requerido pelas partes, arquive-se o processo com as baixas e 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 14 

de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000076-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SILVANIA HUBNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE SILVANIA HUBNER OAB - SP219185 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000624-03.2017.8.11.0051 Execução de Honorários Despacho. 

Vistos etc. Recebo a presente execução contra a Fazenda Pública 

Estadual. Cite-se a executada para opor embargos em 30 (trinta) dias 

(NCPC, art. 910). Certificado o não oferecimento de embargos, nos termos 

do Provimento 11/2017 – CM, artigo 3º, parágrafo 1º, DETERMINO que 

sejam encaminhados ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital e do e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.juz.br. Retornando o cálculo, expeça-se a guia de 

Requisição de Pequeno Valor, encaminhando-se diretamente para a 

Fazenda Pública Estadual – executada, nos termos do art. 535, §§ 4º e 3º, 

inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da CR/88. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-10.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVTON SCHMIDT DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000436-10.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante das 

particularidades do caso versado e sendo necessário, designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com pauta do Juiz Leigo, 

para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, 

previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso constituído, e 

as Testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011023-40.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DIAS REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE PEDROSA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011023-40.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE o 

Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o atual endereço da 

parte Executada, sob pena de extinção. Informado o endereço, cite-se e 

intime-se a Executada. Caso contrário, não havendo resposta, 

certifique-se e em seguida, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010069-91.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010069-91.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em consulta 

ao SIEL nesta data, observa-se que o endereço do Executado é o mesmo 

obtido anteriormente pelo mesmo sistema, consoante documento em 

anexo. Assim, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, 
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indique o atual endereço do Executado, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000119-75.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da legalidade dos lançamentos na conta corrente do Autor e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 10.06.2016 e desde então o Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de um ano o Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Ainda, é 

de considerar que os lançamentos na conta corrente do Autor ocorreram 

no período de 01, 02, 03, 04, 05 e junho de 2016, sem qualquer 

providência para conhecimento a cerca da legalidade ou não dos débitos. 

Além disso, o nome do Reclamante está inscrito no cadastro de 

inadimplentes por outras pendências financeiras. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à 

audiência de conciliação designada, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também 

compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se o Advogado do Autor. Intime-se o 

Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 
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comprovante de endereço, eis que não acompanhou o pedido inicial. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARGEMIRO FREITAG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000090-25.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

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

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar o 

consumo mensal da energia na unidade consumidora nº 6/925785-8 e que 

os valores cobrados são devidos. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Tutela de Urgência Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada 

é capaz de causar lesões financeiras ao Autor, pois a restrição impede o 

crédito. Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a 

finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que 

dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além 

de alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. O Requerente afirma na inicial, em síntese, que é usuário dos 

serviços prestados pela Requerida, unidade consumidora nº 6/925785-8, 

localizada na sua propriedade rural, na modalidade irrigante. Relata o 

Autor que não concorda com as faturas de energia elétrica dos meses de 

abril, novembro e dezembro de 2017, nos valores de R$4.141,15 (quatro 

mil cento e quarenta e um reais e quinze centavos), R$2.524,63 (dois mil e 

quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) e 

R$2.297,35 (dois mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco 

centavos), ressaltando que no mês de abril há pouco consumo de energia 

porque ainda chove um pouco, mas nos meses de novembro e dezembro 

não há consumo tendo em vista que é um período de bastante chuva. O 

Requerente alega que procurou a Requerida para buscar solução para as 

pendências mas não obteve sucesso. Aduz que não efetuou o pagamento 

das faturas em discussão e, em relação ao débito no valor de R$4.141,15 

(quatro mil cento e quarenta e um reais e quinze centavos), em virtude da 
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inadimplência, teve seu nove incluído em cadastro de proteção ao crédito. 

Em relação as faturas dos meses de novembro e dezembro afirma que 

não pagou os débitos em razão de não concordar com os valores 

cobrados. Ressalta, por fim, que diante das cobranças excessivas e 

indevidas, solicitou junto a Requerida o desligamento da unidade 

consumidora. Pede, em antecipação da tutela, que a Requerida seja 

compelida a promover a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes relativamente a futura do mês de abril de 2017 e, que se 

abstenha de incluir o seu nome em órgãos de restrição ao crédito das 

faturas dos meses de novembro e dezembro de 2017. Ainda, pede que 

seja determinado à Requerida para que no início do período de irrigação, 

por volta no mês de maio, restabeleça o fornecimento de energia, 

independente do pagamento das faturas em discussão nos autos. Logo, 

entendo verossímeis as alegações do Reclamante, merecendo parcial 

acolhimento a tutela de urgência. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela de urgência aduzido pelo Reclamante para 

determinar que a Requerida promova a EXCLUSÃO dos órgãos de 

restrição ao crédito da cobrança da fatura do mês de abril de 2017, no 

valor de R$4.141,15 (quatro mil cento e quarenta e um reais e quinze 

centavos) e se ABSTENHA em incluir o seu nome órgãos de restrição ao 

crédito as faturas dos meses de novembro e dezembro de 2017, nos 

valores de R$2.524,63 (dois mil e quinhentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e três centavos) e R$2.297,35 (dois mil e duzentos e noventa e 

sete reais e trinta e cinco centavos), relativamente a unidade consumidora 

nº 6/925785-8, até ulterior decisão deste Juízo. INDEFIRO o pedido de 

determinação judicial para o restabelecimento do fornecimento de energia 

na unidade consumidora nº 6/925785-8 no período de irrigação, uma vez 

que o desligamento foi solicitado pelo próprio Autor e a providência para o 

restabelecimento quando necessário deverá ser solicitado pelo 

consumidor (Autor). A fim de bem cumprir a presente determinação 

judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência 

única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em 

caso de reiteração, posterior majoração. Intimem-se as partes acerca da 

presente decisão No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 14 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000144-88.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

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

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 
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de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz 

de causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o crédito. 

Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade 

de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alegou que não firmou 

contrato com a Requerida e, portanto, a restrição em seu nome incluída 

pela Requerida é totalmente indevida. A negativa, ainda que 

desacompanhada da prova respectiva, face à dificuldade de 

demonstração ínsita aos fatos negativos, deve ser tida como bastante 

para o deferimento da liminar. Isso porque, presumindo-se a boa fé do 

litigante, e de tão absurda a idéia de que alguém negasse a celebração de 

um contrato apenas para ver o outro contratante demonstra o oposto 

através de simples apresentação dos instrumentos assinados, torna-se 

plausível a afirmativa da Requerente. Vale ressaltar, de outra banda, que 

os ilustres Causídicos do(a) Requerente jamais apoiaria tão odioso 

estratagema apenas para vencer o pedido liminar, sendo certo que o 

desmonte da tese implicaria, indubitavelmente, na revogação da liminar e, 

também, na condenação da parte nas penas relativas à litigância de má-fé. 

Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de 

uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

probabilidade do direito invocado pela parte Reclamante. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela Reclamante é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante para 

determinar que a Requerida promova a imediata baixa do seu nome dos 

órgãos de restrição ao crédito e seus similares, relativamente ao débito 

discutido na presente ação, até ulterior decisão deste juízo. A fim de bem 

cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que 

cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 

(três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intimem-se os advogados da Requerente. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000159-57.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

dos termos do negócio jurídico realizado e que o débito negativado é 

legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da 

contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação designada, junte todas as provas no tocante 

as alegações da Requerente. Da Tutela de Urgência: Como já pacificado 

pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 
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decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pelo 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto não ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). A premente necessidade de 

deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a 

inscrição em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela 

física ou ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na 

exata medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até 

mesmo, a celebração de simples contratos. Essa restrição, inerente à 

medida, é geralmente suficiente para a plena configuração do periculum in 

mora. Entretanto, há, no caso dos autos, circunstância especial, capaz de 

afastar essa presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de 

inadimplentes. É que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de 

inadimplentes pela Requerida em 16.05.2016 e desde então o Reclamante 

falhou em não tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu 

nome do dito rol. Ora, se há mais de um ano a Reclamante convive com a 

inscrição, presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão 

supostamente proveniente do tempo necessário para o pronunciamento 

judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pela Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se os Advogados da Autora. Intime-se o Requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos comprovante de endereço, eis 

que não acompanhou o pedido inicial. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

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

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar se 

houve consumo não faturado ou faturado a menor na UC nº 6/2221802-8, 

bem como se foram atendidos os procedimentos previstos no artigo 129 

da Portaria nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso 

posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, 

e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

do Requerente. - Tutela de Urgência Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 
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juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita e ter que pagar pelo consumo de energia elétrica da qual, a 

priori, não se beneficiou, bem como poderá ter suspenso o fornecimento 

de energia. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. O Requerente afirma na inicial, em síntese, que é usuário da 

Requerida, Unidade Consumidora nº 6/2221802-8. Relata que no mês de 

dezembro de 2017 foi gerada fatura no valor de R$2.896,37 (dois mil e 

oitocentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), em virtude de 

desvio de energia. Todavia, alegou que nesse período a sua casa estava 

em construção e que consumo registrado na referida fatura é muito acima 

do seu consumo normal, notadamente se comparado aos meses 

anteriores. O Requerente alegou que formalizou reclamação do PROCON 

local, em 14.02.2018, na tentativa de resolver a pendência, mas não 

obteve êxito. Desta forma, em sede de tutela de urgência, pede que a 

Requerida se abstenha em suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora nº 6/2221802-8, bem como se abstenha em incluir 

seu nome em órgãos de restrição ao crédito. Trouxe aos autos, a fim de 

comprovar suas alegações, dentre outros documentos, a fatura no valor 

de R$2.896,37 (dois mil e oitocentos e noventa e seis reais e trinta e sete 

centavos), da unidade consumidora em discussão. Logo, entendo 

verissímeis as alegações do Reclamante, merecendo acolhimento liminar. 

Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de 

uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, 

ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que 

gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela de urgência aduzido pela Reclamante para 

determinar que a Requerida se ABSTENHA em suspender o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2221802-8, referente a 

fatura no valor de R$2.896,37 (dois mil e oitocentos e noventa e seis reais 

e trinta e sete centavos), até ulterior decisão deste Juízo. A fim de bem 

cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que 

cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 

(três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. CITE-SE 

a Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

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

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da parte Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

realizou o negócio jurídico válido com o Requerente. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da parte Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

da parte Requerente. - Antecipação da Tutela de Urgência: Como já 
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pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

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

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela parte 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à probabilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Analisando, portanto, 

as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No caso dos autos, em suma, afirma o Requerente 

que em 19.12.2017, depois de ter sido insistentemente procurado pela 

Requerida e após explicar que estava pagando um valor muito alto pelo 

pouco serviço que usava necessitava foi-lhe informado que não havia 

planos mais baixos do que o OI TOTAL CONECTADO 2017, pelo valor 

mensal fixo de R$189,00 (cento e oitenta e nove reais) e então aderiu ao 

plano ofertado. Durante a negociação em momento algum foi informado 

que estava incluído no dito plano um combo. No dia seguinte, 20.12.2017, a 

Requerida ligou pedindo se ele havia adquirido um combo, o que ele 

confirmou, dizendo que havia negociado o plano mais barato garantido 

pela vendedora e que não foi informado sobre o combo. Pediu, então, o 

cancelamento do plano firmado, solicitando a concessão de um plano de 

valor mais barato para ter acesso à internet banda larga 5M, receber 

ligações e fazer eventuais ligações, sem qualquer ouro tipo de serviço. 

Salienta que foi negado pela Requerida o fornecimento do respectivo 

protocolo. Inicialmente, é certo que a cobrança das faturas do plano que 

foi solicitado o cancelamento porque o Autor entende que é de valor 

elevado, poderá causar evidente prejuízo financeiro ao Requerente, 

demonstrando o periculum in mora. Por sua vez, in casu, entendo 

temerária a concessão da tutela pretendida, porquanto o Requerente pede 

pelo cancelamento do plano OI TOTAL CONECTADO 2017, no valor mensal 

de R$189,00 e que seja feita a inclusão em plano de menos serviços e 

valores mais acessíveis, o que, evidentemente, cuida-se de matéria 

exclusivamente de mérito, o que não se mostra recomendável nessa fase 

inicial, sem que seja possibilitado o contraditório á promovida, razão pela 

qual a medida não se revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. 

Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo 

Reclamante. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

CITE-SE a Reclamada para que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 

20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-27.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JADIELSON MOREIRA FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010362-27.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A Requerida 

Tim Celular S.A, por meio da petição de ID 4338753, baseada na sentença 

de improcedência proferida nos presentes autos, pugna pelo cumprimento 

de sentença, sob a alegação de que a sentença de improcedência 

reconheceu a exigibilidade, liquidez e certeza do débito que a parte autora 

possui com a empresa Tim e, por isso, é passível de execução, por meio 

de cumprimento de sentença. É o breve relato. Fundamento e Decido. De 

início, cumpre pontuar que o provimento judicial de improcedência 

proferida em demanda declaratória negativa de existência de relação 

obrigacional, como é o caso doas autos, não configura título executivo a 

autorizar a cobrança da dívida por cumprimento de sentença. Explico. É de 

pontuar que as sentenças declaratórias que visam precipuamente a 

superação da crise de certeza, em regra não autorizam cumprimento de 

sentença, porquanto não reconhecem a exigibilidade da obrigação por 

parte do demandado. Com efeito, o provimento de mérito que nega a 

pretensão declaratória de existência ou exigibilidade, fundada na causa de 

pedir, não pode ser identificado com aquele que reconhece a pretensão 

de existência ou exigibilidade de dívida, sob pena de ofensa aos princípios 

da demanda e da congruência. Nesse sentido, observa-se na sentença de 

mérito proferida nestes autos não há cunho condenatório a possibilitar a 

cobrança do crédito, porquanto se limitou a julgar improcedente a ação 

que visava a inexigibilidade da dívida. Nesse sentido, trago à colação 

julgado do Superior Tribunal de Justiça (Novo Código de Processo Civil e 

Legislação Processual em Vigor – Theotonio Negrão, 48 Edição, Saraiva, 

2017): “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. UMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO COM EFICÁCIA 

MERAMENTE DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. No caso dos autos, 

verifica-se que não houve nenhum cunho condenatório no provimento 

judicial a fim de possibilitar a imediata execução do título, pois o acórdão 

se limitou a julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de 

débito ajuizada pela consumidora de energia, o que não viola os arts. 

475-N e 475-J. (...) (STJ, AgRg no AREsp 345.023/SP, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 

29/05/2014)”. Ademais disso, é de consignar que a Requerida Tim na 

demanda declaratória não formulou pedido contraposto, onde sob o prisma 

do contraditório poderia ter havido o reconhecimento de exigibilidade do 

crédito, possibilitando, desta forma, o cumprimento de sentença para 

cobrança da dívida. Destarte, INDEFIRO o pedido aduzido pela Requerida 

Tim Celular S.A., ante a inexistência de título judicial a possibilitar a 

execução pelo cumprimento de sentença. No mais, cumprido integralmente 

o determinado na sentença proferida, arquivem-se estes autos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010239-63.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GAMARRA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Autos n° 8010239-63.2015.811.0051 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido 

aduzido pela Exequente para solicitar informações, ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome do Executado. Procedida consulta, 

conforme anexo, restou negativa a localização de veículos pelo CPF do 

Executado. Assim, INTIME-SE o Exequente, uma vez mais, para que 

indique bens disponíveis do Executado, sob pena de extinção do feito, no 

prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010832-92.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CARVALHO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010832-92.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 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$8.260,89 (oito mil 

duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), conforme cálculo 

em anexo, nas contas existentes da parte Executada – CNPJ: 

06.943.073/0001-01. 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 (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores 

irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018 Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-10.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DE PAULA FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010066-10.2013.8.1.0051 Cumprimento de Sentença Despacho. 

Vistos etc. INTIME-SE a Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a petição e documentos acostados pelo Executado 

(ID 8146875, 8146890 – pág. 2/12), requerendo o que entender de direito. 

Com a resposta, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010231-52.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Requerente, por meio do petitório de ID 8150186, pugna pela 

reconsideração da decisão que deixou de receber o recurso inominado 

em razão da intempestividade, eis que foi levado a erro porque considerou 

a data lançada pelo sistema como prazo para a interposição do recurso. O 

pedido de reconsideração não merece acolhimento. A Lei nº 9.099/95, em 

seu artigo 42, dispõe o seguinte: “O recurso será interposto no prazo de 

dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente”. A ciência da intimação da 

sentença pela Requerente deu-se no dia 08.02.2017 (Expedientes – Ato 

de Comunicação). Entretanto, apenas no dia 23.02.2017 interpôs o 

recurso. Portanto, fora do prazo legal de 10 dias. Ademais, ainda que 

tenha ocorrido lançamento equivocado no sistema quanto ao prazo, é 

sabido que o oferecimento de recurso inominado é de 10 (dez) dias, 

contados da intimação da sentença. Desta forma, indefiro o pedido de 

reconsideração formulado pela Autora. No mais, cumpra-se como 

determinado na decisão lançada no ID 6858549, certificando-se o transito 

em julgado e, em seguida, arquivando-se os autos, com as baixas e 

formalidades de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-17.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA GONCALVES DE LIMA QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBERTO CEZAR BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010115-17.2014.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Considerando 

que o Executado devidamente intimado para pagamento do débito em 

execução (ID 1273242), deixou de fazê-lo, 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$ 

802,52 (oitocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), nas contas 

existentes do Executado, CPF: 594.839.111-68. Em seguida, intime(m)-se 

o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente, para solicitar 

informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, 

acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em nome do 

Executado. Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da 

restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, 

desde logo, o Exequente como Depositário. Caberá ao Exequente informar 

o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e 

permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a 

pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes para que se manifestem 

sobre o laudo correspondente. Restando a diligência infrutífera, INTIME-SE 

a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-88.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE MACARINI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000638-88.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, consoante 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 11282586). O 

Exequente, por sua vez, manifestou sua concordância com o valor 

depositado, pugnando pelo seu levantamento. É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 11282586), em favor do Exequente, em conta indicada por 

ele, nos termos da petição de ID 11816566. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI JOAO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000811-11.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, consoante 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 11822713). O 

Exequente, por sua vez, manifestou sua concordância com o valor 

depositado, pugnando pelo seu levantamento (ID 11928460). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado nos autos (ID 11822713), em favor do Exequente, em 

conta indicada por ele, nos termos da petição de ID 11928460. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000139-03.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE ALMEIDA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BASF SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000139-032017.8.11.0051 Execução de Título Judicial 

Sentença. Vistos etc. Decorrido o prazo in albis o prazo para pagamento 

do débito em execução, foi deferido o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros da Executada, via BacenJud, bloqueando o valor de R$ 

5.304,91 (cinco mil, e trezentos e quatro reais e noventa e um centavos), 

consoante documento de ID 10903580. A parte Executada veio aos autos 

apresentando proposta de acordo para solução da lide (ID 12056760). A 

Exequente, por sua vez, manifestou sua concordância, pugnando pelo 

levantamento do valor bloqueado (ID 1207684). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor bloqueado 

nos autos (ID 10903580), em favor da parte Exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 1207684. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000150-32.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOUREDIR RODRIGUES BENEVIDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BASF SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000150-32.2017.8.11.0051 Execução de Título Judicial 

Sentença. Vistos etc. Decorrido o prazo in albis o prazo para pagamento 

do débito em execução, foi deferido o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros da Executada, via BacenJud, bloqueando o valor de 

R$1.837,47 (um mil e oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e sete 

centavos), consoante documento de ID 10903366. A parte Executada veio 

aos autos apresentando proposta de acordo para solução da lide (ID 

12056509). O Exequente, por sua vez, manifestou sua concordância, 

pugnando pelo levantamento do valor bloqueado (ID 12097538). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor bloqueado nos autos (ID 10903366), em favor da parte Exequente, 

em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 12056509. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUDOGRAS QUIRINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DE MOURA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIARA PEDRO OAB - PR82018 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000967-96.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, consoante 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 11935934 e 11935940). 

O Exequente, por sua vez, manifestou sua concordância com o valor 

depositado, pugnando pelo seu levantamento (ID 12056176). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado nos autos (ID 11935940), em favor do Exequente, em 

conta indicada por ele, nos termos da petição de ID 12056176 Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65767 Nr: 641-88.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARTINS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:OAB/DF 21.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma das inovações trazidas pela Lei 13.043 de 2014 ao Decreto Lei 911 

de 1969, foi a de permitir a apreensão do veículo alienado fiduciariamente 

em qualquer local que venha a ser encontrado, ainda que em comarca 

diferente daquela correspondente ao do endereço residencial do devedor, 

sem que haja a necessidade de expedição de carta precatória.Para isso, 

basta que a instituição financeira, tão logo localize o veículo, procure o 

judiciário daquela localidade e apresente a cópia da petição inicial e a 

decisão de concessão da medida liminar. É o que prescreve o parágrafo 

12 do artigo 3º do Decreto Lei 911/69.Após a apreensão do veículo se 

concretizar, a instituição financeira será intimada a retirá-lo do local no 

prazo de 48 horas, ficando o devedor obrigado a entregar amigavelmente 

o veículo e toda a documentação, nos termos dos parágrafos 13 e 14 do 

artigo 3º do decreto supracitado. Assim, tendo em vista o preenchimento 

dos requisitos previstos no art. 3º, § 12º, do Decreto Lei 911/69, tais como 

cópia da petição inicial e decisão que deferiu a medida liminar, EXPEÇA-SE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem relacionado na petição 

inaugural, que deverá ser entregue ao depositário do bem. Ressalto, que 

os atos de intimação e citação deverão ser praticados na ação de busca e 

apreensão, uma vez que o art. 3º, § 12º, do aludido decreto confere a 

este juízo autorização apenas para realização da apreensão dos bens. 

DEFIRO os benefícios previstos no artigo 212 § 2º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 478-50.2014.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gupy Serra Bargão Robalo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44662 Nr: 941-89.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Fávara - 

OAB:224.489/SP

 Vistos, Tratam-se os presentes autos de ação penal, cujo trâmite 

processual fora suspenso em razão da aceitação, pelo réu, de proposta 

de suspensão condicional do processo (fl. 68/68vº), conforme previsto no 

artigo 89 caput da lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, que 

expressamente dispõe que;Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima 

cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o 

Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da penaNo 

caso dos autos, a suspensão processual fora proposta e aceita pelo 

prazo descrito no termo de audiência constante nos autos, o que, por um 

mero e vago cálculo aritmético, é possível verificar o seu transcurso 

desde o início do período de prova até a presente data.Não consta, no 

decorrer do prazo da suspensão, qualquer decisão judicial determinando a 

revogação do benefício.O artigo 89, parágrafo 5º, da legislação de 

regência, aduz claramente que:§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o 

Juiz declarará extinta a punibilidade.Portanto, tendo transcorrido o prazo 

da suspensão sem que tivesse ocorrido a sua revogação, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Paulo Celso Forunato de Oliveira, nos 

termos do artigo 89, parágrafo 5º da lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1.995.Sem custas ou honorários. Notifique o Ministério Público e intime-se 

o réu. Após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os 

autos.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63817 Nr: 3141-64.2017.811.0029

 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): JANAINA JASMELINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia ofertada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para absolver o 

denunciado JANAINA JASMELINA DA SILVA da conduta descrita no artigo 

2º,§4º, inciso I da Lei 12850/15, no caput dos artigos 33 e 35, ambos c/c 

artigo 40, VI da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, e 

o faço com fundamento no inciso VII do artigo 386, do Código de Processo 

Penal, visto que não existem provas suficientes para a condenação.Diante 

da natureza do presente provimento, determino a imediata soltura dA ré, 

se outro motivo não subsistir para sua contenção.Sem custas ou 

honorários neste específico momento processual.Serve cópia da presente 

de ALVARÁ DE SOLTURA para que o ré JANAINA JASMELINA DA SILVA, 

seja colocada em liberdade, se por outro motivo não estiver presa. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64350 Nr: 3461-17.2017.811.0029

 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 Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTES DA ÁREA DO LIXÃO INATIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar 

proposta pelo MUNICÍPIO DE CANARANA-MT em face de ANTONINHO LUIZ 

VÉRIAN e outros ocupantes da área do antigo lixão, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Recebo a inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 NCPC.

Em análise da peça exordial, verifico a conveniência da realização de 

audiência de justificação prévia, consoante autoriza artigo 562 segunda 

parte do NCPC, com vistas complementação do pedido inicial a permitir 

melhor valoração dos elementos necessários à conquista da tutela 

possessória em forma de liminar (posse, sua localização e limites; 

turbação, esbulho ou ameaça; data da turbação, esbulho ou ameaça; 

situação atual).

Assim, designo o dia 17/04/2018, às 16h00min (horário oficial do MT), para 

realização de audiência de justificação.

O rol de testemunhas deverá ser depositado com antecedência mínima de 

dez dias em relação à data da audiência, sob pena de preclusão, salvo se 

já apresentado com a peça vestibular.

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

Determino ainda, a intimação do representante legal da parte autora na 
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pessoa de Seu Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 

1º, c/c com o artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

Cite-se a parte requerida nominada na peça vestibular quanto aos termos 

da presente ação, intimando-a a comparecer à audiência de justificação.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos para fazer constar os 

requeridos.

 Cumpra-se, com prioridade.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65654 Nr: 1489-32.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rômulo Márcio de Souza Pereira, Tânia Maria Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:OAB/MT 8874, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464-A, 

Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos em correição.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o IRDR 

85560/2016 e determinou a suspensão da tramitação dos processos 

pendentes de julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, 

SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do IRDR.

Intimem-se.

Arquivem-se, sem as baixas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17978 Nr: 663-50.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pinho de Magalhães

 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 pedido de cumprimento de sentença contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Pois bem, verifico que 

juridicamente a cobrança autônoma dos valores restantes estão 

fulminados pela preclusão consumativa. Explico. Não tendo a parte 

exequente postulado o pagamento do valor referente à multa diária e/ou 

diferenças quando da data da primeira execução, não cabe executá-la 

posteriormente, fracionando a execução contra a fazenda pública. 

Ademais, registro que o pagamento em execução autônoma dos valores 

requeridos implicaria no fracionamento do pagamento contra a Fazenda 

Pública. O que é vedado constitucionalmente, conforme estabelece o 

artigo 100, §§ 4° e 8º, da Constituição da República. “CONCLUSÃO.Assim, 

não recebo o cumprimento de sentença proposto pelo AUTOR com base 

na fundamentação supra.Procedido os levantamentos dos valores da 

sentença já liquidada por alvará, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30056 Nr: 281-86.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina da Silva Moreira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Cristhiane Gaiva Mattos - OAB:21.554, 

Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Pois bem, verifico que 

juridicamente a cobrança autônoma dos valores restantes estão 

fulminados pela preclusão consumativa. Explico. Não tendo a parte 

exequente postulado o pagamento do valor referente à multa diária e/ou 

diferenças quando da data da primeira execução, não cabe executá-la 

posteriormente, fracionando a execução contra a fazenda pública. 

Ademais, registro que o pagamento em execução autônoma dos valores 

requeridos implicaria no fracionamento do pagamento contra a Fazenda 

Pública. O que é vedado constitucionalmente, conforme estabelece o 

artigo 100, §§ 4° e 8º, da Constituição da República. CONCLUSÃO.Assim, 

não recebo o cumprimento de sentença proposto pelo AUTOR com base 

na fundamentação supra.Procedido os levantamentos dos valores da 

sentença já liquidada por alvará, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36262 Nr: 1781-56.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zauri Loureiro de Lima

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Cristhiane Gaiva Mattos - OAB:21.554, 

Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Pois bem, verifico que 

juridicamente a cobrança autônoma dos valores restantes estão 

fulminados pela preclusão consumativa. Explico. Não tendo a parte 

exequente postulado o pagamento do valor referente à multa diária e/ou 

diferenças quando da data da primeira execução, não cabe executá-la 

posteriormente, fracionando a execução contra a fazenda pública. 

Ademais, registro que o pagamento em execução autônoma dos valores 

requeridos implicaria no fracionamento do pagamento contra a Fazenda 

Pública. O que é vedado constitucionalmente, conforme estabelece o 

artigo 100, §§ 4° e 8º, da Constituição da República. ..CONCLUSÃO.Assim, 

não recebo o cumprimento de sentença proposto pelo AUTOR com base 

na fundamentação supra.Procedido os levantamentos dos valores da 

sentença já liquidada por alvará, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32648 Nr: 2030-41.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Correa 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. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Pois bem, verifico que 

juridicamente a cobrança autônoma dos valores restantes estão 

fulminados pela preclusão consumativa. Explico. Não tendo a parte 

exequente postulado o pagamento do valor referente à multa diária e/ou 

diferenças quando da data da primeira execução, não cabe executá-la 

posteriormente, fracionando a execução contra a fazenda pública. 

Ademais, registro que o pagamento em execução autônoma dos valores 

requeridos implicaria no fracionamento do pagamento contra a Fazenda 
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Pública. O que é vedado constitucionalmente, conforme estabelece o 

artigo 100, §§ 4° e 8º, da Constituição da República. 

...CONCLUSÃO.Assim, não recebo o cumprimento de sentença proposto 

pelo AUTOR com base na fundamentação supra.Procedido os 

levantamentos dos valores da sentença já liquidada por alvará, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66300 Nr: 2026-28.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oracy Bispo de Araujo 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 pedido de cumprimento de sentença contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Pois bem, verifico que 

juridicamente a cobrança autônoma dos valores restantes estão 

fulminados pela preclusão consumativa. Explico. Não tendo a parte 

exequente postulado o pagamento do valor referente à multa diária e/ou 

diferenças quando da data da primeira execução, não cabe executá-la 

posteriormente, fracionando a execução contra a fazenda pública. 

Ademais, registro que o pagamento em execução autônoma dos valores 

requeridos implicaria no fracionamento do pagamento contra a Fazenda 

Pública. O que é vedado constitucionalmente, conforme estabelece o 

artigo 100, §§ 4° e 8º, da Constituição da República. “CONCLUSÃO.Assim, 

não recebo o cumprimento de sentença proposto pelo AUTOR com base 

na fundamentação supra.Procedido os levantamentos dos valores da 

sentença já liquidada por alvará, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32098 Nr: 1485-68.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Berto Lima 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. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Pois bem, verifico que 

juridicamente a cobrança autônoma dos valores restantes estão 

fulminados pela preclusão consumativa. Explico. Não tendo a parte 

exequente postulado o pagamento do valor referente à multa diária e/ou 

diferenças quando da data da primeira execução, não cabe executá-la 

posteriormente, fracionando a execução contra a fazenda pública. 

Ademais, registro que o pagamento em execução autônoma dos valores 

requeridos implicaria no fracionamento do pagamento contra a Fazenda 

Pública. O que é vedado constitucionalmente, conforme estabelece o 

artigo 100, §§ 4° e 8º, da Constituição da República]CONCLUSÃO.Assim, 

não recebo o cumprimento de sentença proposto pelo AUTOR com base 

na fundamentação supra.Procedido os levantamentos dos valores da 

sentença já liquidada por alvará, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62580 Nr: 2401-63.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Jardim 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 pedido de cumprimento de sentença contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Pois bem, verifico que 

juridicamente a cobrança autônoma dos valores restantes estão 

fulminados pela preclusão consumativa. Explico. Não tendo a parte 

exequente postulado o pagamento do valor referente à multa diária e/ou 

diferenças quando da data da primeira execução, não cabe executá-la 

posteriormente, fracionando a execução contra a fazenda pública. 

Ademais, registro que o pagamento em execução autônoma dos valores 

requeridos implicaria no fracionamento do pagamento contra a Fazenda 

Pública. O que é vedado constitucionalmente, conforme estabelece o 

artigo 100, §§ 4° e 8º, da Constituição da República. “CONCLUSÃO.Assim, 

não recebo o cumprimento de sentença proposto pelo AUTOR com base 

na fundamentação supra.Procedido os levantamentos dos valores da 

sentença já liquidada por alvará, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103254 Nr: 1137-35.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIRAN ATAIDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON MACEDO RODRIGUES, CARMEM 

CRISTINA DE SIQUEIRA , JONATAS DE TAL (qualificação prejudicada)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103254 Nr: 1137-35.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIRAN ATAIDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON MACEDO RODRIGUES, CARMEM 

CRISTINA DE SIQUEIRA , JONATAS DE TAL (qualificação prejudicada)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos....]CONCLUSÃO.Assim, pelas razões acima expostas, indefiro o 

pedido liminar, uma vez não comprovados os requisitos legais.Cite-se 

pessoalmente o requerido desta decisão, de modo de deverá o oficial de 

justiça no momento da realização do ato citatório, individualizá-lo, 

cientificando-o de que o prazo para contestar será contado a partir da 

data da intimação, na forma do artigo 564 do Código de Processo 

Civil.Após, acaso apresente a parte demandada alguma das matérias 

constantes no artigo 337 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze (15) dias, conforme estabelece o 

artigo 351 do mesmo diploma legal, responda.Quanto ao pedido de juntada 

de depoimentos colhidos nos Boletins de Ocorrências, a própria advogada 

pode requerer cópia junto a DEPOL, não sendo o processo sigiloso. Se 

houver negativa e aportar aos autos, fica desde já autorizada a 

requisição. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62961 Nr: 2818-16.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Carla Alves Batista

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 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.: 40541 Nr: 3111-54.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Nogueira 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 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40639 Nr: 2551-15.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Loureiro Borba

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40912 Nr: 3149-66.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Pereira de Freitas

 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 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, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41047 Nr: 2531-24.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira Valdasca Neto

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101393 Nr: 217-61.2018.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MINAS NOVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97818 Nr: 4819-32.2017.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parecis Maquinas Agricolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT16990

 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 do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36953 Nr: 3629-15.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Divino Filho

 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, remeto o presente feito ao arquivo 

provisório, vez que o valor executado nos autos está abaixo de 15 UPFs, 

nos termos do Provimento 13/2013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102259 Nr: 618-60.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paulina da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 
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OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39999 Nr: 2394-42.2011.811.0024

 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): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5022, Rosane Costa Itacaramby - OAB:8755/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ROSANE COSTA ITACARAMBY 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87221 Nr: 4323-37.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Cezar Eubank

 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 do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4351 Nr: 14-71.1996.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Frederico Müller, Julio Strubing Muller Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Damo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:9.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 AUGUSTO 

FREDERICO MÜLLER no montante de R$ 79.651,56, no CNPJ/CPF de 

ISMAEL DAMO, sob o nº 514.166.461-91.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33245 Nr: 2413-19.2009.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT - Instituto Educacional Matogrossence (UNIVAG)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Carla de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 IEMAT no montante 

de R$ 15.548,38, no CNPJ/CPF de ANDREA CARLA DE ALMEIDA 

MARTINS, sob o nº 729.626.741-00.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32744 Nr: 2080-67.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materiais de Construção SJ Ltda., Luiz Carlos 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT, 

Carlos Eduardo Maluf Perreira - OAB:10.407

 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 BANCO 

BRADESCO S/A no montante de R$ 116.523,09, no CNPJ/CPF de 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SJ LTDA, sob o nº 06.121.791/0001-94.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39732 Nr: 2254-08.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Distribuidora de Água e Gáz Ltda - ME, 

Oswaldo de Arruda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 BANCO 

BRADESCO S/A no montante de R$ 46.865,23, no CNPJ/CPF de GARCIA 

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA E OSWALDO DE ARRUDA 

GARCIA, sob o nº 011.861.757/0001-96 E 488.058.231-04.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38929 Nr: 1399-29.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Bussiki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Augusto Góis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Frederico Muller Neto - 

OAB:OAB/MT 9904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 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 GENTIL BUSSIKI no 

montante de R$ 18.854,78, no CNPJ/CPF de LUIS AUGUSTO ALMEIDA 

GOIS, sob o nº 459.193.728-34.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38472 Nr: 918-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S. A. Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Salzedas Crivelente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A, Rafael Furtado Ayres - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 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 ATIVOS S/A no 

montante de R$ 384.875,00, no CNPJ/CPF de LUIZ HENRIQUE SALZEDAS 

CRIVELENTE, sob o nº 826.130.448-53.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32334 Nr: 1721-20.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materiais de Construção SJ Ltda., Luiz Carlos 

de Freitas, Antonio Benevides de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Resende Fortes 

Junior - OAB:14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, Carlos Eduardo Maluf Perreira - OAB:10.407

 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 BANCO 

BRADESCO S/A no montante de R$ 503.302,80, no CNPJ/CPF de 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SJ LTDA, sob o nº 06.121.791/0001-94.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 722 Nr: 112-51.1999.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Beneti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Médica de Mato Grosso, Gilmar 

Francisco Milan, Air Praeiro Alves, Marilda Marques Silva Milan, Ronaldo 

Rascher, Luiza Helena Lopes Rascher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Beneti - 

OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Air Praeiro Alves - OAB:4387, 

João Batista Beneti - OAB:3065/MT, Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B
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 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 JOÃO BATISTA 

BENETI no montante de R$ 83.872,29, no CNPJ/CPF de ASSOCIAÇÃO 

MÉDICA DE MATO GROSSO, sob o nº 03.111.465/0001-08.

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 44984 Nr: 813-55.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucineide Rosana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 449-73.2018.811.0024

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdF, AAAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSI MARI GIACOMONI BEUX - 

OAB:13469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Vistos, etc. I. Defiro o pedido do MP, devendo ser deprecado para Cuiabá, 

com prazo de até 30 dias, com urgência, pois o caso versa direitos de 

menor com leucemia e internado no Hospital de Câncer na capital, a fim de 

que: 1. A equipe médica e a psicossocial que tratam do menor André 

Augusto Alves de Freitas respondam aos questionamentos do MP 

dispostos acima; 2. Que a Equipe Interdisciplinar da Infância de Cuiabá 

realize estudo psicossocial entre o menor e seus pais, com urgência, 

devendo a equipe ligar para a requerente e ao requerido nos telefones: 66 

98430-2887 - 66 98442-4256, respectivamente, que comprometem-se, 

neste momento, a irem ao dia e local a serem estabelecidos pela equipe. 

Salienta-se que o trabalho em relação ao menor deve ocorrer no Hospital 

com endereço acima apontado, pois está internado por tempo 

indeterminado. II. Determino a juntada de contestação, no prazo legal, sob 

pena de preclusão. III. Apresentada a contestação, ou transcorrido o 

prazo, intime-se a requerente para replicar a contestação e após 

conclusos. IV. Nesta oportunidade determino que as partes compareçam 

aos CEJUSC para tentativa de composição amigável, agora. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103294 Nr: 1152-04.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Fernando Fontes Von 

Kirchenheim - OAB:6706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, defiro a tutela de 

urgência pretendida pelo autor, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, para determinar que a requerida promova a manutenção na 

rede de energia elétrica, a fim de eliminar as oscilações e interrupções do 

serviço na Unidade Consumidora de nº 6/20337254-6, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101434 Nr: 225-38.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ROSA DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 3º do Dec-Lei nº 911/69 c/c art. 

300 do CPC, defiro o pedido liminar para decretar a busca e apreensão do 

veículo objeto da presente demanda.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e moderação. 

Do mandado, deverá constar que:a)O devedor fiduciante poderá, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a citação para depositar a integralidade da dívida, 

conforme o cálculo apresentado pelo credor fiduciário, recebendo o bem 

livre de ônus. Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem 

se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário.b)Também do 

cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para 

responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para 

discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.c)Após a apreensão, o veículo será 

depositado em mãos do representante legal da parte autora, indicado na 

inicial.d)Determino o bloqueio judicial do bem via RENAJUD, nos termos do 

art. 3º, §9º do Decreto-Lei nº 911/69.Defiro os benefícios do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102952 Nr: 977-10.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldomiro Luiz Rodrigues Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucelia Basto de Sousa - 

OAB:9841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Portanto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, sob pena de indeferimento da inicial, no sentido de recolher as 

custas processuais com base no valor da causa, uma vez que foi 

indeferido o pedido de Justiça Gratuita.Havendo eventual pedido de 

parcelamento de custas, defiro-o na forma do art. 98, §6º do CPC, que 

deverá se dar na forma do art. 468, §7º da CNGC, em 6 (seis) parcelas 

mensais e sucessivas, sendo a primeira devidamente quitada e 

comprovada nos autos após a preclusão da presente 

decisão.Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103233 Nr: 1132-13.2018.811.0024

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 401 de 756



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Rosa de Almeida de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que 

não comprovada a probabilidade do direito, na forma do art. 300, do 

mesmo diploma legal.Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos 

legais. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte autora 

comprovado nos autos a insuficiência de recursos para pagar o valor 

referente às custas processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, 

do Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

marcar a audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM). Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) demonstra ser infrutífera a realização da audiência de 

conciliação. Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de 

Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103012 Nr: 1013-52.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neoriza Maria Mariana de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que 

não comprovada a probabilidade do direito, na forma do art. 300, do 

mesmo diploma legal.Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos 

legais. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte autora 

comprovado nos autos a insuficiência de recursos para pagar o valor 

referente às custas processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, 

do Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

marcar a audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM). Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) demonstra ser infrutífera a realização da audiência de 

conciliação. Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de 

Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81200 Nr: 1568-40.2016.811.0024

 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: Célia Maria Naclerio do Nascimento ou Célia Maria 

Naclerio de Paiva

 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: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14.305, Bianca Reis Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18.329, Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José 

Antônio S. Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 Vistos etc.Para realização da perícia socioeconômica, nomeio a 

assistente social credenciada a este Juízo, Sra. Josiani Rita Silva Dias, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.A 

assistente social deverá aferir detalhadamente, na residência da parte 

requerente, se esta faz jus ao benefício assistencial pretendido, 

respondendo aos quesitos das partes e atentando-se aos requisitos 

socioeconômicos necessários dispostos no art. 20, §§1° e 3° da Lei n° 

8.742/93.Para realização da perícia socioeconômica observem-se as 

seguintes determinações:(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95213 Nr: 3517-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO, IRACI OLIVEIRA 

SANTOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice 

Ester Wesz Birck, Vinicius Luís Wesz Birck, Anderson Antunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235

 Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mizael 

Batista dos Santos, em razão da decisão de ref. 14, que deferiu o pedido 

de tutela de urgência para reintegração de posse.

Inconformado com a referida decisão, o autor interpôs agravo de 

instrumento junto ao Tribunal de Justiça deste Estado.

Após a análise das razões de agravo (ref. 41), entendo que o recurso 

deve ser julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, através de uma de suas 

Câmaras, razão pela qual, mantenho a decisão recorrida, na forma do art. 

1.018 do Código de Processo Civil.

Aguarde-se a formalização da citação e o transcurso do prazo de 

contestação e/ou a comunicação de efeito suspensivo pelo e. TJMT.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94671 Nr: 3249-11.2017.811.0024

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULTIMO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Albonete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 03 de 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 6098-53.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 
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Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 03 de maio de 2018, às 15hs30min. 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): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102178 Nr: 585-70.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DIONISIO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CSF, Atacadão Distribuição Comercio 

e Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102313 Nr: 647-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 03 de maio de 2018, às 16hs. 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): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64673 Nr: 696-93.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Veronica Marques da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado estará representando o TJMT em 

Brasília nos dias 21 a 23 de março de 2018, consoante expediente 

0021174-58.2018.8.11.000, redesigno o presente ato para o dia 04 de abril 

de 2018, às 15h00min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77181 Nr: 3396-08.2015.811.0024

 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: Condominio Nautico de Serviços Portal das Aguas, 

Idvaldo Messias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Delcidio Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:19640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 03 de maio de 2018, às 16hs30min. 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 Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39422 Nr: 1930-18.2011.811.0024

 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): Nilton Regis Correa Barreto, Cleber Paixão de 

Andrade Mascarenhas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lieda Rezende Brito - 

OAB:12816

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado estará representando o TJMT em 

Brasília nos dias 21 a 23 de março de 2018, consoante expediente 

0021174-58.2018.8.11.000, redesigno o presente ato para o dia 03 de abril 

de 2018, às 16h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103046 Nr: 1031-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Bataglini, Vilma Piva Battaglini, Paulo 

Humberto Alves de Freitas, RENATO ALVES DE FREITAS, Rafael Piva 

Battlaglini, ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Certique-se acerca do recolhimento das custas e taxas judiciárias, já 

que, a despeito de não constar pedido de justiça gratuita, o presente feito 

foi distribuído sem comprovante de recolhimento.

II. Advirto ao cartório distribuidor para que observe as regras do art. 456, 

§1º, da CNGC, quanto à conclusão de processos sem preparo, o que não 

foi feito no presente caso.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103188 Nr: 1107-97.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEDDIMA RAYZA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a inicial.

II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

III. A tutela de evidência, analisada independentemente da demonstração 
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de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, poderá ser 

deferida liminarmente nos seguintes casos, conforme art. 311 do 

CPC/2015:

 “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de 

pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do 

objeto custodiado, sob cominação de multa; (...). Parágrafo único. Nas 

hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Assim, na hipótese trazida nos autos, verifica-se que a concessão da 

tutela de evidência em sede liminar é postulada nos termos do inciso II do 

referido dispositivo, contudo, não há indicação da tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, razão pela qual, 

não há como ser deferida, neste momento processual.

 IV. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no 

qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, 

em nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

V. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) 

dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

VI. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC).

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96028 Nr: 3980-07.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora de Amorim Melo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, indefiro de expedição de ofício para busca do endereço da 

parte requerida, uma vez que não foi comprovado no feito o esgotamento 

das medidas extrajudiciais em tal ímpeto. Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 dias, manifeste o interesse no prosseguimento do feito, 

indicando o(s) endereço(s) para citação da parte requerida, sob pena 

extinção e arquivamento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85163 Nr: 3408-85.2016.811.0024

 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: Regina Corrêa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S.A., Renova Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE O. 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386/SP

 Vistos, etc.

 I. Intimem-se as empresas requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareçam acerca da petição de 16.1.2018, na qual consta termo de 

acordo pretensamente celebrado entre as partes (na data de 16.1.2018), 

uma vez que o documento apresentado é pouco legível. Deverão na 

oportunidade, em sendo o caso, substituir a cópia do acordo celebrado 

entre as partes.

 II. Após, intime-se a autora para que manifeste acerca do referido 

documento no mesmo prazo.

 III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85190 Nr: 3421-84.2016.811.0024

 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: Karla Patrícia Peixoto da Silva

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

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:OAB/MT 12.333

 Vistos, etc. I. AFASTO a alegação de incompetência, uma vez que 

conquanto conste no endereço indicado no boletim de ocorrência juntado 

com a inicial endereço na cidade de Mineiros /GO, possui a autora 

atualmente endereço nesta comarca, razão pela qual subsiste a 

competência deste juízo para processamento e julgamento do feito, 

conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

– FOROS CONCORRENTES – DOMICÍLIO DO RÉU – LUGAR EM QUE 

POSSUI REPRESENTANTE OU FILIAL – RECURSO PROVIDO. Em se 

tratando de ação de cobrança de seguro DPVAT, tem o autor à faculdade 

de propor a ação no foro do seu próprio domicílio, no do local do acidente 

ou no foro do domicílio do réu. Existindo representante ou filial na comarca 

de Cuiabá, este é considerado o domicílio do réu para fins de competência 

territorial.” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap 141759/2016, 

Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 

20/12/2016)II.Portanto, não havendo outras questões processuais 

pendentes declaro saneado o processo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98440 Nr: 5100-85.2017.811.0024

 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: Rosemar Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MENDES MIRANDA 

DE BRITTO - OAB:OAB/MT 20.189-A, Nayara Bendô Lechuga Goulart 

- OAB:MT/20.191-A, NAYRA MARTINS VILALBA - OAB:OAB/MT 

20.190-A

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que 

não há questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

DECLARO saneado o processo.

II. Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103193 Nr: 1110-52.2018.811.0024

 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: Franksnélio Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AFFONSECA SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a petição inicial.

II. Cite-se a parte requerida na forma pleiteada, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão.

III. Cite(m)-se o(s) confinante(s) pessoalmente (art. 246, §3° do CPC/2015), 
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conforme indicado na inicial.

Citem-se por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos.

IV. Após, intimem-se os Representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, para manifestarem o interesse no feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, encaminhando-lhes os autos.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70882 Nr: 690-52.2015.811.0024

 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: Alessandro Flaviano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Lacall da Silva - 

OAB:9457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, etc.

 I. Conquanto tenha a parte requerida apresentado preliminar de ausência 

de interesse processual em razão da ausência de prévio requerimento 

administrativo, conforme o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 

n° 631240/MG), na contestação de 21.6.2017, acabou por postular a 

improcedência da demanda, sustentando a ausência dos requisitos legais 

para a pleiteada indenização.

 Dessa maneira, conquanto se reconheça a necessidade de prévio 

requerimento administrativo para as ações de cobrança de seguro 

DPVAT, no presente caso não mais se faz necessário, uma vez que a 

requerida já apresentou contestação de mérito, opondo-se meritoriamente 

à pretensão contida na exordial. Em outras palavras, apresentada a 

contestação de mérito, presente está o interesse processual, o qual, 

anteriormente, não se fazia presente.

 A propósito, consta na ementa do acórdão em questão:

 “(...) (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. (...)” (STF, Tribunal 

Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 

3/9/2014 – sem grifo no original)

 Desse modo, AFASTO a preliminar de ausência de interesse processual.

 II. Ademais, analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para esta 

fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

III. Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76138 Nr: 2883-40.2015.811.0024

 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: Joaquim Tavares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERNANDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, reconheço a revelia da parte demandada, nos termos do 

art. 344 do Código de Processo Civil, uma vez que, conquanto citada da 

demanda, deixou de apresentar resposta, conforme certidão de 9.3.2018.

 II. Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando 

a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92708 Nr: 2308-61.2017.811.0024

 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: Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS 

FILHO - OAB:167058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 2ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo.Intime-se a parte autora.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 1055-09.2015.811.0024

 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: Elizaine Paula Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista a apresentação do indeferimento do pedido 

administrativo de concessão do benefício pela parte autora, intime-se o 

INSS para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente contestação de 

mérito, ocasião em que deverá, caso entenda ser o caso, manifestar de 

forma expressa e justificada eventual contrariedade quanto ao 

aproveitamento dos atos processuais instrutórios já praticados, sob pena 

de convalidação.

II. Após, sendo o caso, intime-se a parte autora para réplica, tornando, 

posteriormente, os autos conclusos.

 III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90868 Nr: 1518-77.2017.811.0024

 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: Denair Garcia Sant'Ana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS F. 

RODRIGUES - OAB:OAB Nº 11.065-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, AFASTO a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que 

dos fatos apresentados na exordial leva-se à conclusão dos pedidos nela 

contidos. Ademais, a alegação de inexistência de negativação creditícia é 

matéria afeta ao mérito da demanda, razão pela qual será devidamente 

analisada em momento posterior.

 II. Assim, não havendo outras questões processuais pendentes, 

DECLARO saneado o processo.

III. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70437 Nr: 576-16.2015.811.0024
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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: PEDRO PAULO CARNEIRO NOGUEIRA, CAROLINA 

JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA JARDIM DA MATA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONORIO DE CASTRO - 

OAB:3541/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Indefiro o pedido de citação, conforme pleiteado em 30.10.2017, uma 

vez que no endereço constante na exordial, não mais funciona a pessoa 

jurídica demandada (certidão de 12.2.2016).

 II. Assim, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente endereço atualizado para realização do ato citatório.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72138 Nr: 1123-56.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdei Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GUANANCIM e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido de citação por edital dos requeridos, devendo ser 

citados pelo prazo de 30 (trinta) dias, hipótese em que deverão ser 

estritamente observados os requisitos do art. 257 do CPC/2015.

No edital de citação deverão constar as advertências à parte requerida de 

que poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, e de que a não apresentação de contestação importará na aplicação 

da revelia, caso em que será nomeado curador especial para promoção 

de sua defesa (art. 257, IV, CPC/2015).

II. Desde já, caso a parte requerida não manifeste e/ou apresente defesa 

no prazo assinalado (o que deverá ser certificado), com fulcro nos arts. 

72, II, parágrafo único, do CPC/2015, nomeio a Defensoria Pública da 

Comarca como curadora especial da parte requerida (citada por edital e 

revel), a qual deverá ser intimada para apresentação de contestação no 

prazo legal.

III. Apresentada contestação (arts. 350 e 351 CPC/2015), em sendo o 

caso, intime-se a parte autora para impugnação em 15 dias.

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75303 Nr: 2536-07.2015.811.0024

 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: JRK Agropecuária e Empreendimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irany dos Reis Barbosa, Manoel Ignácio 

Barbosa, Luiz Antônio Paganini, José Adair Raiser da Cruz, Ivanir 

Albonettte Rodolfo, Paulo José Rodolfo, Paulo Cesar Rodolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido, tanto pela União, 

quanto pelo Estado de Mato Grosso.

II. Transcorrido o referido prazo, intimem-se as Fazendas Públicas para 

que manifeste em 15 (quinze) dias.

III. Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez não ter a parte autora 

demostrado providências para a busca de endereço dos requeridos. 

Dessa maneira, deverá a parte autora, no prazo acima referido, 

apresentar dados para a citação dos requeridos Irani dos Reis Barbosa e 

Manoel Ignácio Barbosa.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88830 Nr: 668-23.2017.811.0024

 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: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT, 

Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:13308/O

 Vistos, etc.

 I. Aguarde-se em arquivo provisório o julgamento definitivo do Agravo 

Instrumento n° 1003135-30.2017.8.11.0000, uma vez que, conforme se vê 

da decisão proferida pela eminente Relatora, Desembargadora Helena 

Maria Bezerra Ramos, foi revogada a liminar proferida em sede recursal, 

para “aplicar o efeito translativo e julgar extinto o processo de origem, sem 

resolução de mérito, pela inadequação da via eleita”.

 II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38971 Nr: 1443-48.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kátia Carvalho Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerginaldo Almeida Cruz - 

OAB:10598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 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). Ou retirar a Cp na secretaria e 

providenciar o cumprimento imediato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 45278 Nr: 890-64.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Benedita de Freitas, YFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 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 15hs. 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.: 59953 Nr: 1114-65.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido de citação por edital retro.

II. Com fulcro no art. 256, II, do CPC/2015, CITE-SE a parte executada, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, hipótese em que deverão ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 406 de 756



estritamente observados os requisitos do art. 257 do CPC/2015.

Conste no edital que a parte executada deverá, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com o oferecimento de bens à penhora, observada a ordem prevista no 

art. 9° da Lei de Execução Fiscal.

Advirta-se no edital: 1) que garantido o Juízo, o(a,s) executado(a,s) 

poderá(ao), no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art.16 da Lei n° 

6.830/80, oferecer embargos; e 2) que não ocorrendo o pagamento e nem 

a nomeação de bens à penhora, proceder-se-á a penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação da execução.

III. Transcorrido o prazo para pagamento do débito sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do 

CPC/2015, desde já nomeio a Defensoria Pública da Comarca como 

curadora especial, a qual deverá ser intimada para apresentação de 

defesa em favor da parte executada.

IV. Após apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83436 Nr: 2623-26.2016.811.0024

 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: LAZARO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Siqueira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537, 

NATÁLIA CARGNIN - OAB:OAB/MT 17.737

 Vistos, etc.

I. Considerando que ainda não houve no feito tentativa de 

autocomposição, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

 II. Havendo acordo, tragam conclusos.

III. Não havendo acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de nova intimação, as partes deverão manifestar se desejam produzir 

outras provas, além das carreadas nos autos, especificando e 

justificando a necessidade em caso positivo.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 2011-35.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CST, DCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Bagatelli Gonçalves - 

OAB:5932/MT, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B/MT

 Vistos, etc.

I. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença nos termos do art. 528 

do CPC.

II. Intime-se a parte executada para, no prazo de 03 dias: a) pagar a 

importância de R$ 3.489,15 (três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e 

quinze centavos), corrigidos até o ajuizamento da ação, correspondente 

as 03 últimas prestações inadimplidas (setembro, outubro e novembro de 

2017), mais as prestações que se vencerem até a data do efetivo 

pagamento; b) provar que já pagou; ou c) justificar a impossibilidade de 

pagamento.

III. A parte executada deverá ser advertida de que caso, no prazo 

assinalado, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (o que deverá ser 

certificado), serão determinados o protesto do débito na forma do art. 517 

do CPC (art. 528, §1° do CPC) e a sua prisão civil (art. art. 528, §1° do 

CPC).

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82192 Nr: 2003-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Denys Monteiro Roder

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344, Paulo Denyss Monteiro Roder - 

OAB:OAB/MT 4175

 Certifico que, em consulta ao Departamento de Depósitos Judiciais, 

verifiquei que os valores foram vinculados aos autos, porem verificando a 

conta informada pelo advogado do denunciado, trata-se de Conta 

Poupança e conforme determinações do TJ/MT, não é possivel a 

transferância para conta poupança. Asssim impulsiono o presente o 

presente feito, intimando o advogado do denunciado, pela imprensa para 

informar conta corrente, nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65834 Nr: 1672-03.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazama Leite Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 Diante do exposto determino que o exequente acoste aos autos memória 

de cálculo da multa fixada, representada por tabela na qual deverá 

especificar, mês a mês, a incidência de correção monetária a partir da 

respectiva fixação do valor, sem juros de mora.O cálculo deverá 

observar, como cronologia o período de 21.1.2015 a 9.3.2015, no tocante 

à multa de R$ 200,00 (duzentos reais) e o período de 10.3.2015 a 

13.10.2016, em relação à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).Advirta o 

exequente de que a memória de cálculo deverá aportar aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio 

deverá ser certificado.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17423 Nr: 183-72.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São José Materiais de Construção - Luiz de 

Freitas -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, constata-se que das várias tentativas de 

localização de bens e numerários da parte executada todas restaram 

infrutíferas, o que também foi verificado quanto ao pedido de informações 

fiscais.

II. Desta feita, determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o 

que faço com fulcro no art. 40 da LEF, o que deverá ser anotado no 

sistema Apolo.

III. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF.

IV. Expeça-se o necessário, inclusive para intimar a exequente.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 57060 Nr: 426-06.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado São Jerônimo Ltda - ME - 

Supermercado Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diney Leite da Costa - 

OAB:21.352

 Vistos, etc.

 I. Na petição de fl. 82, o exequente apenas informa o valor atualizado de 

seu crédito, sem nada requerer nesse sentido. Dessa maneira, a referida 

petição não cumpre com a integralidade das determinações de fl. 48.

II. Dessa maneira, INTIME-SE a parte exequente para que dê adequado 

prosseguimento à execução, apresentando as informações constantes na 

decisão proferida por este juízo, à fl. 48.

III. Advirta à parte exequente, que, restando silente, será presumida a 

quitação do crédito tributário, com a consequente extinção do feito.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65554 Nr: 1416-60.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tempestividade: Certifico que, a contestação foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE. Assim, impulsiono o presente feito em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela 

imprensa, para no prazo de 15 dias, apresentar impugnação a 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62519 Nr: 2338-38.2013.811.0024

 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: Silvana Maria da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado dos denunciados, pela 

imprensa, para no prazo legal, manifestar quanto aos Laudo Médico 

juntado à f. 333/337.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37185 Nr: 3795-47.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILDA SENA, 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: 21/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em face de MARILDA SENA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto Predial 

Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1988/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 92.514,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41193 Nr: 2979-94.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeib Ramos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEIB RAMOS DE LIMA. 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: 29/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em face de JEIB RAMOS DE 

LIMA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO 

PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 133668/2011, 134064/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.401,04

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41199 Nr: 3165-20.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leodina Magalhães de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEODINA MAGALHÃES DE SIQUEIRA, 

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: 29/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em face de LEODINA 

MAGALHÃES DE SIQUEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 133522/2011, 133523/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007
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Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.632,75

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 10952 Nr: 1561-68.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agricola S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Martinho Walker, Helio Bremm, Elenir 

Salete Rabaioli Stein, Vilson Kaufmann, Fernando Foellmer Backer, Reneu 

Backes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristiane Novakoski 

- OAB:40002/PR, Santino Ruchinski - OAB:26606/PR, Santino 

Ruchinski - OAB:OAB/MT/ 9.702-A

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO FOELLMER BACKER, Cpf: 

00460610961, Rg: 004.606-61, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: para pagamento do valor da dívida, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de penhora, conforme decisão em anexo

Despacho/Decisão: Vistos em correição. I.Considerando que foram 

aperfeiçoadas as citações, intimem-se os executados para pagarem a 

dívida no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), constando no 

mandado 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 da parte executada (art. 829, §1°, 

CPC/2015).II.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso o 

executado efetue o pagamento no prazo mencionado (art. 827, §1°, 

CPC/2015).III.Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do 

CPC/2015 (art. 915, CPC/2015).IV.Cientifiquem-se as partes devedoras de 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente 

e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderão 

requerer que lhes seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (art. 916, CPC/2015).V.Não sendo encontrados os executados, o que 

deverá ser prontamente certificado, providencie o Sr. Oficial de Justiça o 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 

(dez) dias seguintes, deverá o Sr. Oficial de Justiça procurar a parte 

executada por 02 (duas) vezes, em dias distintos e se mesmo assim não 

os encontrar, deverá certificar o ocorrido. Havendo suspeita de ocultação, 

realize-se citação com hora certa, certificando-se pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, §1°, CPC/2015).VI.Intime-se. Expeça-se o 

necessário.VII.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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por 

Cargill Agrícola S.A em desfavor de Fernando Fernando Foellmer Becker e 

demais executados.

Chapada dos Guimarães, 14 de março de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63021 Nr: 2895-25.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES MAURO SILVA - 

OAB:19857/O

 Vistos, etc. Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em desfavor de JULIANO VEIGA, dando-o como incurso nas 

sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pela prática do crime de porte 

de arma e munições de uso permitido. Consta do caderno informativo que 

no dia 21/11/2013, por volta das 19h30, nas proximidades do bairro “Por 

do Sol” nesta cidade, o acusado portava 1 (um) revólver calibre 22, marca 

Rossi, registrado sob n. 347485, além de 7 (sete) munições calibre 22, 

assim como uma caixa contendo 50 (cinquenta) munições do mesmo 

calibre. O Auto da Prisão em flagrante veio acostado à fl. 10 dos 

presentes autos, e os termos de depoimento das testemunhas às fls. 

11-13, 14-15 e 16-17, além do interrogatório do acusado na fase policial 

(fls. 18-20), bem como o Auto de Apreensão da arma e munições à fl. 32, 

assim como o relatório da Autoridade Policial às fls. 45v-46v. A denúncia 

foi recebida à fl. 52, bem como citado o réu, com a realização da 

Audiência de Instrução e Julgamento, conforme termos às fls. 104-109. 

Relatei o necessário. Decido. III DISPOSITIVO DIANTE DE TODO EXPOSTO, 

extingo a punibilidade do delito do porte de arma e munições sem 

autorização ou permissão legal (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), imputado a 

JULIANO VEIGA, com fulcro no art. 61 do CPP, em face da prescrição em 

perspectiva, nos termos do que preceitua o art. 109, V, do Código Penal. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102553 Nr: 776-18.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE S B BALDUINO – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. FERNANDES – COMERCIO DE 

EMBALAGENS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 08 de maio de 2018, às 15hs. 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.: 100685 Nr: 6103-75.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira, Interior 

Empreendimentos Imobiliarios e Construções LTDA, Município de Chapada 

dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 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 08 de 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.: 102282 Nr: 632-44.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBDS, LBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de maio de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 
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audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100825 Nr: 6170-40.2017.811.0024

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de maio de 2018, às 15hs. 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.: 102742 Nr: 860-19.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Mastro Pietro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA, 

Paulo Cesar Favero Moi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 08 de 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 Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21731 Nr: 2352-95.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Cardoso de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA PAMELLA 

AMARAL MARQUETTI SOUZA - OAB:16473

 I. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por 

José Vicente Cardoso de Macedo. II. Ademais, de modo a garantir a 

efetividade do princípio constitucional do contraditório e considerando a 

penhora realizada à fl. 51, INTIME-SE a parte executada, no endereço 

apontado às fls. 58/59, nos moldes do art.16 da Lei nº 6.830/80, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos.III. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. O silêncio 

deverá ser certificado.IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93653 Nr: 2732-06.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUANA CARLA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MORIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de maio de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000228-44.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 11629366 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 14 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte promovente da Audiência de 

Conciliação designada para Data: 03/04/2018 Hora: 15:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 14 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para Data: 05/04/2018 Hora: 13:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 14 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da decisão ID 11800278, bem 

como da Audiência de Conciliação designada para Data: 05/04/2018 Hora: 

14:00, devendo comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) 

constituinte(s). Chapada dos Guimarães-MT, 14 de março de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO)
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JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA OAB - 973.908.101-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000078-92.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JANAINA 

CARVALHO DE OLIVEIRA - ME REPRESENTANTE: JANAINA CARVALHO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Intime-se o promovente, na pessoa 

de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

disposto no art. 8º, §1º, I da Lei nº 9.099/95, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. 14 de março de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010751-98.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENAEL SANTANA FERREIRA DA GUIA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogados da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para Data: 05/04/2018 Hora: 14:15 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 14 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010717-55.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HOETTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte executada, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, 

ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos da sentença ID 11756561. Chapada dos Guimarães-MT, 14 de 

março de 2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-13.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI VIANA SEIXAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

ITAUTEC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT0006894A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010369-13.2010.8.11.0024 REQUERENTE: ARACI VIANA 

SEIXAS REQUERIDO: ITAUTEC, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA Vistos etc. Indefiro o requerimento retro, uma vez que o alvará 

eletrônico de levantamento de valores está juntado aos autos no id 

4285369, expedido com os dados fornecidos pela postulante na petição 

de id 1110899. Desta forma, caso queira, poderá a requerida procurar o 

Departamento de Conta Única do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para esclarecimentos que entender pertinentes. Arquivem-se os 

autos com as baixas de anotações de praxe. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-54.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010342-54.2015.8.11.0024 REQUERENTE: SILVANA 

RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Indefiro o 

pedido retro por não se relacionar em nada com o presente processo no 

qual as partes transacionaram e a obrigação foi satisfeita, assim, ao 

arquivo em definitivo. Intime-se. Cumpra-se. 14 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000651-67.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO PEREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000651-67.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: JUCELINO 

PEREIRA NUNES EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 14 de março de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-91.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA FORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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, 14 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRINDINA ANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONO LEVE DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000079-77.2018.8.11.0024 REQUERENTE: IRINDINA ANA RODRIGUES 

REQUERIDO: SONO LEVE DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de Reclamação com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Irindina Ana Rodrigues, em face de Sono Leve Distribuidora 

de Enxovais LTDA, com o fito de retirar o seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito, ao argumento que não é responsável pelo débito 

levado a efeito naqueles anais, além de discutir matéria sobre o dano 

moral causado pela restrição indevida. No caso em tela, vislumbro que se 

trata de concessão de tutela de urgência. Assim, para que seja deferida 

uma liminar em qualquer ação, são necessários ao mesmo tempo dois 

requisitos básicos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Segundo o Mestre Humberto Theodoro 

Junior em sua obra Processo Cautelar – 16ª Ed.pág. 77. Diz que: Para a 

obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de 

que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham faltar as circunstâncias 

de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco 

de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou qualquer mutação 

das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz 

atuação do provimento final do processo principal. Vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 

processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal. Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

ter demonstrado que o débito inscrito foi devidamente pago à época de 

seu vencimento, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 

e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006). I. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida 

providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos bancos 

de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos nos 

presentes autos. II. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em 

favor da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que 

faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). III. Aguarde-se, a realização da Audiência 

de Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. IV. Cite-se, por 

Carta de Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, 

devendo desta constar as consequências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. V. Intimem-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-04.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WELYSTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 Número do Processo: 

1000457-04.2016.8.11.0024 REQUERENTE: WELYSTON OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Analisando a inicial, 

observa-se que a parte autora pleiteou a concessão de justiça gratuita, 

sem, contudo, anexar aos autos documentos que efetivamente 

demonstrem sua hipossuficiência. Ocorre que a gratuidade de justiça é 

exceção no ordenamento jurídico e deve ser avaliada conforme os 

requisitos do caso em concreto. Considerando a ausência de documentos 

que comprovem a hipossuficiência, o indeferimento é medida de rigor. 

Assim, não há nos autos documentos suficientes para demonstrar que o 

autor faz jus a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Neste 

sentido: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO MEDIANTE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO À PARTE PARA 

COMPROVAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1) Não se convencendo o magistrado da situação de 

miserabilidade da parte, deverá lhe oportunizar a prova de sua 

hipossuficiência financeira. 2) A parte que pleiteia os benefícios da Justiça 

Gratuita e não apresenta documentos comprobatórios de sua condição, a 

despeito de intimada para tal, não faz jus à justiça gratuita. (TJ-MG - 

Agravo Interno Cv : AGT 10074140013348002 MG – 11ª Câmara Cível – 

Relator Des. Marcos Lincoln – Julgamento: 22 de Março de 2017)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRA QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO PELA AUTORA, ORA AGRAVANTE, FACULTANDO-LHE 

RECOLHER AO FINAL DO FEITO. PLEITO DA AGRAVANTE NA DIRETIVA 

DE IMEDIATA REFORMA DO DECISÓRIO AGRAVADO. CONDIÇÕES DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA PODE SER CONCEDIDO À PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, 

DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE DA BENESSE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-BA 

- Agravo de Instrumento 0012174-70.2016.8.05.0000 – 4ª Câmara Cível - 

Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto – Publicado em: 05/10/2016)” 

Insta pontuar que o autor foi regularmente intimado para apresentar 

documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada (Id nº 

10281924), todavia quedou-se inerte ao chamado judicial. Diante do 
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exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Portanto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher as custas 

judiciais, nos termos do enunciado nº 115 do FONAJE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. 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, 06 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-20.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO CARLOS DE ANDRADE - ME (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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: 

1000680-20.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADEMIR FRANCA DE FARIAS 

REQUERIDO: RODOLFO CARLOS DE ANDRADE - ME, OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando os 

autos verifico que a reclamada RODOLFO CARLOS DE ANDRADE - ME 

não compareceu à audiência de conciliação marcada, pois não foi 

regularmente citada, desse modo, determino a designação de nova data 

para realização de audiência conciliatória. Intime-se a parte promovente 

para informar o endereço da reclamada no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção processual. 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 juiz leigo conforme 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

Sentença

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:

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIRENE MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010220-07.2016.8.11.0024 REQUERENTE: WALDIRENE MARIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 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. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação de 

indenização por danos materiais intentada por Waldirene Maria Oliveira em 

face do Estado de Mato Grosso, visando compelir o requerido ao 

pagamento de indenização derivada do dano causado à autora em função 

de limitação administrativa. Sustenta que a limitação administrativa imposta 

pelo Poder Público prejudicou o seu exercício do direito de propriedade, 

impossibilitando a exploração da área. Diz que o impedimento para 

construção em razão da declaração da área como de preservação 

permanente atingiu a totalidade da sua propriedade, aniquilando o direito 

patrimonial e suprimindo seu valor econômico. Diante disso, postula seja o 

requerido obrigado a indenizar o valor que a propriedade perdeu, tanto 

quanto tenha seu esvaziamento, que no caso em apreço foi a totalidade 

do imóvel, atualmente avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A 

reclamada alega que a presente demanda, deflagrada perante o Juizado 

da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães, tem como 

causa de pedir matéria com elevado grau de complexidade, exigindo a 

indispensável avaliação do imóvel objeto da controvérsia. Diante da 

preliminar arguida esse juízo decidiu: Vistos etc. CONVERTO o julgamento 

em diligência. Compulsando de forma minuciosa os autos verifico que a 

competência foi declinada para o Juizado de Fazenda conforme decisão 
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da magistrada. Dessa feita, determino que seja expedido mandado de 

avaliação do imóvel, oportunidade em que deverá ser objetivamente 

discriminado o valor atualizado do lote, além de outras benfeitorias 

eventualmente edificadas. Intime-se a parte a reclamante a apresentar 

cópia atualizada da matrícula do imóvel. Após, concluso para sentença. A 

autora, todavia se quedou inerte ao chamado judicial, NÃO apresentando a 

matrícula atualizada para confecção da avaliação: Certidão de Decurso de 

Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) Promovente, mesmo sendo 

devidamente intimado por meio de seu procurador. Chapada dos 

Guimarães-MT, 19 de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor(a) Judiciário(a) 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 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 

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: 8010220-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIRENE MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010220-07.2016.8.11.0024 REQUERENTE: WALDIRENE MARIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 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. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação de 

indenização por danos materiais intentada por Waldirene Maria Oliveira em 

face do Estado de Mato Grosso, visando compelir o requerido ao 

pagamento de indenização derivada do dano causado à autora em função 

de limitação administrativa. Sustenta que a limitação administrativa imposta 

pelo Poder Público prejudicou o seu exercício do direito de propriedade, 

impossibilitando a exploração da área. Diz que o impedimento para 

construção em razão da declaração da área como de preservação 

permanente atingiu a totalidade da sua propriedade, aniquilando o direito 

patrimonial e suprimindo seu valor econômico. Diante disso, postula seja o 

requerido obrigado a indenizar o valor que a propriedade perdeu, tanto 

quanto tenha seu esvaziamento, que no caso em apreço foi a totalidade 

do imóvel, atualmente avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A 

reclamada alega que a presente demanda, deflagrada perante o Juizado 

da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães, tem como 

causa de pedir matéria com elevado grau de complexidade, exigindo a 

indispensável avaliação do imóvel objeto da controvérsia. Diante da 

preliminar arguida esse juízo decidiu: Vistos etc. CONVERTO o julgamento 

em diligência. Compulsando de forma minuciosa os autos verifico que a 

competência foi declinada para o Juizado de Fazenda conforme decisão 

da magistrada. Dessa feita, determino que seja expedido mandado de 

avaliação do imóvel, oportunidade em que deverá ser objetivamente 

discriminado o valor atualizado do lote, além de outras benfeitorias 

eventualmente edificadas. Intime-se a parte a reclamante a apresentar 

cópia atualizada da matrícula do imóvel. Após, concluso para sentença. A 

autora, todavia se quedou inerte ao chamado judicial, NÃO apresentando a 

matrícula atualizada para confecção da avaliação: Certidão de Decurso de 

Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) Promovente, mesmo sendo 

devidamente intimado por meio de seu procurador. Chapada dos 

Guimarães-MT, 19 de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor(a) Judiciário(a) 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 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 

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: 1000652-52.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

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: 

1000652-52.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIELE MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta comprovante de 
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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. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame de 

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 promovida em face de BRADESCO S.A. Em síntese, 

aduz o proponente que houve inserção de seu nome no Cadastro de 

Proteção ao Crédito por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no 

valor de R$309,17 (Trezentos e nove reais e dezessete centavos), 

inscrita em 06/10/2017. 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, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida referente a serviços de telefonia. 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 apresenta documentação suficiente para 

comprovar a relação com a parte, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova da 

contratação pessoal pelo reclamante. Alguns documentos como cópia da 

documentação pessoal, cópia do comprovante de renda, cópia do contrato 

assinado, cópia do comprovante de endereço e demais documentos 

apresentados na contratação 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, pois não acostou provas aos autos. 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. Há, sim, um desencadeamento de consequências, já que a 

inexistência de qualquer tipo de vínculo obrigacional entre as partes 

implica consequentemente a inexistência de qualquer dívida, e, não 

havendo débito, a inscrição do nome do autor no banco de restrição ao 

crédito é ilegal, e enseja, por si só, a responsabilidade da requerida. 

Contudo, é de salientar que ao examinar o extrato do SPC/Serasa verifico 

que existem outras negativações anteriores, motivo para afastar qualquer 

alegação de danos morais. Dispõe a súmula 385 do STJ nos seguintes 

termos: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Destaco que a 

inserção anterior foi discutida em juízo no processo n° 

1000676-80.2017.8.11.0024, porém a parte foi condenada por 

Contumácia, sendo certo que o débito é exigível. Destarte, não há que se 

falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no 

enunciado n. 385 da súmula do STJ. Assim, vê-se que a parte autora é 

devedora contumaz, não engendrando qualquer tipo de indenização a 

negativação de seu nome, ainda que se admita irregular, quando o crédito 

já está comprometido por outras restrições, o que retira o nexo causal. A 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso vem definindo casos similares: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0015518-54.2017.811.0001 Origem: Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): Banco Bradesco S/A 

Recorrido(s): Wesley Da Silva Santos Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 05/10/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do Consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não 

podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do Consumidor, a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada. No 

entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de 

restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. RELATÓRIO Egrégia Turma: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 Em síntese, alega 

a parte Reclamante que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente 

pela Ré por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer 

relação negocial com a Ré. A parte Recorrente pleiteou a reforma da 

sentença para excluir o valor arbitrado de dano moral, devido a reclamante 

possuir negativações preexistentes a discutida nos autos. A parte 

Recorrida nas contrarrazões refutou in totum os argumentos carreados no 

recurso e requereu a manutenção da sentença. É o relatório. VOTO 

Colendos Pares; De plano, a sentença proferida deve ser reformada. Em 

que pese o entendimento do Magistrado a quo, verifico que o mesmo não 

aplicou ao caso a súmula 385 do STJ, pois a autora possui duas 

restrições anteriores à mencionada nesses autos. Vejamos: Portanto, não 

há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte 

Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Pois as inscrições 

preexistentes apontadas em relação as empresas CENTRO 

EDUCACIONAL CUIABA LTDA e LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA, foram questionadas em Juízo, porém não possuem ainda nenhuma 

liminar ou decisão, visto que o patrono do autor ingressou com as ações 

(8053076-21.2017.811.0001 e 8053070- 14.2017.811.0001) recentemente. 

Vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 3 Em Relação à Comprovação da Relação Jurídica, dever da ré, 

a mesma não juntou nos autos documento legitimo como Contrato 

assinado, mantendo-se apenas a inexistência do débito, porém, com a 

aplicação do que regra a Súmula 385 do STJ. Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para reformar a sentença combatida, e, excluir a 

indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da 

sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos 

do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 155185420178110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Reclamada ao 

negativar o nome da Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registros anteriores em cadastro de inadimplentes (Serasa e SPC) aponta 

a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para considerar inexigível o valor de 
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R$309,17 (Trezentos e nove reais e dezessete centavos), inscrita em 

06/10/2017, ante a demonstração de fraude excluindo o nome da parte 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito, sendo que fica evidenciado que a parte possuía outro débito 

aplicando a súmula 385 do STJ ao presente caso, desse modo, resta 

afastada a tese relativa à condenação em danos morais. 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). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-97.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BENEDITA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (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: 

1000649-97.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FRANCISCA BENEDITA DA 

LUZ REQUERIDO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES 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. o 

promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 Intime-se do CPC, traga aos autos o 

indeferimento administrativo do pedido de religamento, sob pena de 

indeferimento da inicial, por falta de interesse de agir.Transcorrido o prazo 

acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 25 de 

outubro de 2017 - Assinado A promovente não acostou aos autos o 

documento solicitado, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. 

Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

Promovente, apesar de devidamente intimado por meio de seu advogado. 

Chapada dos Guimarães-MT, 15 de dezembro de 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 

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 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, 06 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ADEVAIL DIAS DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON BUENO DE MORAES FILHO OAB - MT22409/O (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (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: 

1000690-64.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ANA ADEVAIL DIAS DA SILVA 

RONDON REQUERIDO: ATACADAO S.A., BANCO CSF 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. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. PRELIMINAR A parte requer o afastamento da 

empresa Atacadão Distribuição Comércio e Industria Ltda e solicitou que 

mantivesse somente o banco que administra o cartão, todavia, entendo 

que todos participam da cadeia produtiva e de distribuição de serviços 

devendo responder por imputações quanto a má prestação de serviço. 

Rejeito a preliminar, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória, com pedido de indenização 

por danos morais, na qual a Autora alega que mesmo após realizar o 

pagamento pontual das faturas do Cartão Atacadão de sua titularidade, 

não conseguiu utilizá-lo para o pagamento de uma compra. Por seu turno, 

a reclamada aduz que o pagamento do mês de Maio/2017 estava em 

aberto no dia da compra, assim como no dia 11/06/2017, o pagamento não 

tinha se concretizado tendo em vista o agendamento de pagamento de 

título. 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. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo, 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. Incumbe à autora provar o fato 

constitutivo de seu direito. Entretanto, no caso em apreço, vê-se que a 

parte reclamante não logrou êxito em comprovar a irregularidade da 

suspensão do cartão por falta de pagamento. Insta pontuar, que conforme 

se denota a autora aduz que esteve no supermercado no dia 11/06/2017, 

o comprovante de pagamento referente a fatura de R$856,18 (oitocentos 

e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) que englobava os débitos de 

Junho/2017 e da fatura de R$80,58 (oitenta reais e cinquenta oito 

centavos) de Maio/2017 consta como data de pagamento dia 12/06/2017, 

ou seja, um dia após a tentativa de compra frustrada ( Id n° 10549832). Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que o bloqueio 

procedeu de inadimplência do cartão, sendo que o bloqueio de crédito é 

atitude para resguardar a empresa frente à possibilidade de novas 

situações de inadimplência, sendo certo que a reclamada agiu dentro da 

legalidade. Sobre o tema: Recurso Cível nº 0035425-83.2015.811.0001 

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Daniel da 

Silva Recorrido: Itaú Unibanco S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO COM ATRASO. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA REGISTRO DO 

PAGAMENTO NA FATURA SEGUINTE. PERMANÊNCIA DO BLOQUEIO 

LEGITIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Requerente que estava com seu cartão de 

crédito bloqueado em razão do inadimplemento de três faturas 

consecutivas. Débito que somente foi pago, de forma parcial, em 1.5.2015, 

impossibilitando o registro do pagamento na fatura seguinte, pois foi 

emitida em 5.5.2015. Inexistência de falha na prestação do serviço. 

Sentença de improcedência mantida Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 
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simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados à 

defesa que indicam valores não pagos, necessário o reconhecimento de 

legalidade no bloqueio do cartão em nome do reclamante. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que o bloqueio ocorreu frente à falta de pagamento de 

fatura, inexistindo assim, por consequência o direito da parte Reclamante 

a indenização por danos morais. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 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 

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 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, 06 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000497-49.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DIAS BONIFACIO (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: 

1000497-49.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: A. R. DE SOUZA & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: ERICA DIAS BONIFACIO 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 o exequente, na pessoa de seu patrono, para emendar a inicial 

trazendo aos autos o título certo líquido e exigível, uma vez que as 

promissórias juntadas sequer possuem data de vencimento, ou requerer a 

conversão em ação de cobrança, sob pena de extinção, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. A promovente não 

acostou aos autos o documento solicitado, portanto o autor NÃO atendeu 

ao chamado judicial. 13997272 - 07/12/2017 02:58:28 - Decorrido prazo de 

A. R. DE SOUZA & CIA LTDA - ME em 06/12/2017 23:59:59. 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 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, 06 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-97.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS DA 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)

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: 1000746-97.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEONARDO 

CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 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. PRELIMINAR DE GRATUIDADE 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. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que no dia 17/10/2016 a rede elétrica que abastece sua 

unidade consumidora supostamente foi afetada por interrupção de energia 

elétrica, o que teria perdurado 03 DIAS, incorrendo, assim, em prejuízos de 

ordem moral . O caso se trata de causa repetitiva e a empresa reclamada 

acostou em diversas demandas o relatório de interrupções conforme ID 

11470137, aduz que a energia retornou e que o defeito se deu por 

interrupção devido a “caso fortuito e força maior”, enfatiza que durante o 

mês de Outubro/2016 as quedas foram recorrentes na região: 

SINDICET/SRUCINTE- INTERRUPÇÕES DA UC V1.13 Registro: 17/10/2016 

Registro: 18/10/2016 Registro: 20/10/2016 Registro: 24/10/2016 Registro: 

31/10/2016 A autora junta várias conversas comprovando a oscilação no 

fornecimento de energia, assim como alega que o fornecimento na cidade 

de Planalto da Serra é irregular, gerando uma condenação em vias de 

ação civil pública. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de 

natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

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. Inicialmente, insta pontuar que nas demandas julgadas por 

esse juízo havia consideração quanto aos danos morais na situação 

versada, porém em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou 

clarividente que a situação deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 
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SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 

15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. 

Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a 

ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento 

de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento 

do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões 

recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, 

de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) O evento ocorrido à época deu ensejo ao maçante 

ajuizamento de ações por parte de consumidores no intuito de verem-se 

compensados pelos danos morais alegadamente sofridos decorrentes da 

suposta demora no restabelecimento do serviço por parte da 

concessionária. Existem em trâmite mais 100 (cem) processos sobre o 

mesmo fato, ficou evidenciado pelo ingresso de ações repetitivas que 

houve uma falha generalizada por três dias no fornecimento de energia do 

município. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Devemos considerar que a população da cidade é 

de 2.726 pessoas, sendo certo que se todos os consumidores da 

empresa ingressarem em juízo e obtiverem indenizações volumosas, 

poderá diminuir de forma significativa o patrimônio da empresa, causando 

danos aos demais consumidores da concessionária. (Índice IBGE - 

h t tps : / /c idades. ibge .gov .br /b ras i l /mt /p lana l to -da-ser ra /panorama) 

Analisando a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos 

morais supostamente oriundos do mesmo evento que assolou a região, as 

condenações reiteradas poderiam inviabilizar as atividades da própria 

prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no 

aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região. 

Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, conquanto causem 

aborrecimento, não superam a condição de dissabor cotidiano, não 

gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta nova inteligência 

ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. 

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. 

B R A Z  P A U L O  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 elaborada pela 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, 06 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 28/2018-CA

Excelentíssima Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, 

Juíza de Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder/MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

Considerando o pedido verbal do servidor Gustavo Volpato França, 

matrícula 24653, sua exoneração do cargo de Assessora de Gabinete I, 

do Gabinete da 2ª vara.

 RESOLVE:

 Art. 1º EXONERAR o Servidor Gustavo Volpato França, matrícula 24653, 

RG 750788 SSP/MS e CPF 003.211.891-08, do cargo de Assessora de 

Gabinete I da 2ª vara da Comarca de Colíder, a partir da data de 13 de 

março de 2018.

 Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Coordenadoria de Recursos 

Humano CRH.

Colíder-MT 13 de março de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA N. 28/2018-CA

Excelentíssima Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, 

Juíza de Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder/MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

Considerando o pedido verbal do servidor Gustavo Volpato França, 

matrícula 24653, sua exoneração do cargo de Assessora de Gabinete I, 

do Gabinete da 2ª vara.

 RESOLVE:

 Art. 1º EXONERAR o Servidor Gustavo Volpato França, matrícula 24653, 

RG 750788 SSP/MS e CPF 003.211.891-08, do cargo de Assessora de 

Gabinete I da 2ª vara da Comarca de Colíder, a partir da data de 13 de 

março de 2018.

 Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Coordenadoria de Recursos 

Humano CRH.

Colíder-MT 13 de março de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49248 Nr: 3040-05.2008.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CADEIA PÚBLICA DE COLIDER-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:AGOSTINHO JANUÁRIO PEREIRA, brasileiro, 

CPF: 119.411.709-00, endereço desconhecido; MARIA SANDRA A. DA 

SILVA, brasileira, CPF: 278.704.918-45, endereço desconhecido e 

EDUARDO SILVA DE PAULO, brasileiro, CPF: 371.229.837-49 endereço 

desconhecido.

Finalidade:INTIMAÇÃO DAS PESSOAS ACIMA QUALIFICADAS, para que, 
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no prazo de trinta (30) dias, adotem as providências necessárias para a 

retirada dos bens aqui tratados e tidos como de suas propriedade, sob 

pena de os mesmos serem alienados e o produto da venda depositado em 

Juízo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. DEFIRO a cota ministerial de p. 179/181 

para, por ora, DETERMINAR: INTIMEM-SE, por edital, os Srs. Agostinho 

Januário Pereira, Maria Sandra A. da Silva, Gese TeixeiraPaulino e 

Eduardo Silva de Paulo a fim de que, no prazo de trinta (30) dias, adotem 

as providências necessárias para a retirada dos bens aqui tratados e 

tidos como de suas propriedades, sob pena de os mesmos serem 

alienados e o produto da venda depositado em Juízo. Após o decurso do 

prazo, CERTIFICADO o cumprimento de todas as determinações, ABRA-SE 

VISTA ao MPE. Em seguida, venham-me CONCLUSOS. CIÊNCIA ao MPE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Douglas Ferreira Corsini, Gestor Administrativo 

II

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42695 Nr: 3691-08.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte executada, Dr. Mauricio 

Ricardo Alves, acerca do Termo de Penhora a seguir: Por determinação da 

MM.º Juiz da Primeira Vara, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, constante às fls. 

180, lavro o presente TERMO DE PENHORA, referente ao valor de R$ 

9.428,95(Nove mil e quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco 

centavos), bloqueado na conta de titularidade do executado ISMAR DOS 

SANTOS, conforme fls. 184. Intime-se o(s) interessado(s) do prazo legal 

de 15(quinze) dias, para OFERECIMENTO DE EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, 

conforme fls. 184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93582 Nr: 1760-52.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FONTANA MINGARELLI

 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.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 23 DE MAIO DE 

2018, ÀS 16H, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56542 Nr: 834-13.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCHIMEDES FERNANDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 523 do CPC

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109737 Nr: 210-17.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI, CRISTIANE GRANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEKSON LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKE REGINA ARMENIO DELFINO 

MAX - OAB:7562, VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de penhora/avaliação 

expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81881 Nr: 2882-08.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPC, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, ás fls. 131, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88378 Nr: 1610-08.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROBERT LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre o documento de fls. 90, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47523 Nr: 1322-70.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, manifestar-se 

sobre os documentos de fls. 290, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99057 Nr: 1512-52.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ROQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca do 

Estudo Social ás fls. 59/60, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56950 Nr: 1237-79.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZELITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal, manifestar-se sobre os documentos de fls. 91/122, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81059 Nr: 2102-68.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para providenciar o 

RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais) , para cumprimento do mandado de penhora/avaliação 

expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84767 Nr: 2154-30.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO CANHET SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, para que 

no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se, acerca dos documentos de fls. 

83/84, bem como INTIMA-LO para que faça o depósito em juízo, do 

respectivo valor referente aos honorários do engenheiro elétrico, na conta 

depositos judiciais - Lei Estadual nº 7.604/2001, sob pena de preclusão e 

prosseguimento do feito sem a produção de provas, conforme decisão de 

fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97894 Nr: 716-61.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. 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. 43/45), 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/PJE/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.Decisão 

prolatada às 13h06 do dia 14/03/2018, dada a urgência que o caso requer 

por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97426 Nr: 404-85.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARÃO CARDOSO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 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, para: a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a 
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ARÃO CARDOSO FONSECA, brasileiro(a), convivente, pedreiro, 

portador(a) da CI/RG nº 2.353.001-4 e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

003.605.981-10, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-doença, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação desta decisão e sem 

estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de 

cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a 

condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, o que a 

atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do 

aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento 

perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 

59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da 

sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita 

em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, 

§ 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) 

em 05/08/2015, data posterior à cessação do benefício (fl. 42);

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98277 Nr: 966-94.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE ANTUNES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 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 a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. 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, 

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.Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico 

perito.Intime-se o Dr. Guilherme José Fiebrantz Pinto (CRM/MT 6044) a 

respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias. 

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.Decisão prolatada às 13h16 do dia 14/03/2018, dada a 

urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98281 Nr: 968-64.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 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, para: a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a 

CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA ABREU, brasileiro(a), convivente, serviços 

gerais (refiladeira/ramo frigorífico), portador(a) da CI/RG nº 1745434-4 

SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 010.203.711-61, dentre os(as) 

beneficiados(as) pelo auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal 

no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, a partir 

da intimação desta decisão e pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, 

diante da possibilidade de recuperação em tal prazo consoante o laudo 

pericial, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, admitida a 

prorrogação mediante requerimento perante o INSS, sob pena de 

pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta 

reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, 

Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) 

DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o 

cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação 

do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da 

sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como 

data de início do benefício (DIB) em 29/02/2016, data do requerimento 

administrativo (fl. 50);c) REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no 

interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52228 Nr: 2934-09.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela embargante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte embargada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 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.Com o 

depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.Após o 

encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta Única, 
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aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.Comunique-se a parte autora 

pessoalmente.Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo 

requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96473 Nr: 3566-25.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDO PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do NNCPC, para: a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a VANDO PEREIRA DE 

AZEVEDO, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, 

portador(a) da CI/RG nº 39481855 SSP/PR e inscrito(a) no CPF/MF sob o 

nº 534.145.359-04, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-doença, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação desta decisão e sem 

estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de 

cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a 

condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, o que a 

atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do 

aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento 

perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00, a ser 

CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX 

JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos benefícios desta 

região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro 

nos arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao 

INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à 

implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a 

intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, 

tendo como data de início do benefício (DIB) em 25/08/2014, data do 

requerimento administrativo (fl. 34);c) REJEITAR a arguição preliminar da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81107 Nr: 2151-12.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): MESSIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2151-12.2012.811.0009.

 Código nº: 81107.

Vistos, etc.

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão Com Pedido Liminar” formulada 

pelo Banco Yamaha Motor do Brasil S/A contra Messias Rodrigues, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial de fls. 09-44, vieram documentos às fls. 13-30.

A inicial foi recebida às fls. 46-48, momento que fora deferido a liminar de 

busca e apreensão.

Restou infrutífera a busca e apreensão do veículo (fls. 84).

Instado a se manifestar, às fls. 87-88, o banco requerente pugnou pela 

conversão de busca e apreensão em ação de execução.

Vieram os autos a minha conclusão.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil que:

“Art. 329, CPC. O autor poderá:

I- Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu.””

Na hipótese, verifica-se que não houve triangularização da relação 

processual, ou seja, não houve citação da requerida, e sabe-se, através 

da certidão de fl. 84, que o veículo objeto do contrato não foi encontrado. 

Destarte, sob essas circunstâncias, tenho que não há óbice à conversão 

da ação de busca e apreensão em ação de execução.

Aliás, o artigo 5º do Decreto-Lei 911/69, prevê a possibilidade de o credor 

socorrer-se da ação de execução para hipóteses como a dos autos.

 “Art. 5º - Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o 

caso, executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, 

bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução (...).”

Isso posto, aplica-se, na hipótese, a exegese do dispositivo 

supramencionado. Assim, possível à conversão da ação de busca e 

apreensão em ação executiva, quando ainda não angularizada a relação 

processual.

Essa providência é perfeitamente admitida, como pode ser visualizada nos 

seguintes julgados proferidos pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso e pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Frustrada a execução da liminar de 

busca e apreensão, é possível a conversão do feito em ação executiva, 

nos termos do art. 4º do Decreto-lei 911/69. (Ap 131081/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).” – Grifos 

meus.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. CONVERSÃO DA DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

Pode o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em 

ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Precedentes da Corte. A conversão da ação de 

busca e apreensão em feito executivo independe da localização ou não do 

veículo, pois basta a ausência de posse direta do devedor sobre o 

mesmo, consoante preconiza o art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 

70076057801, 14ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Roberto Sbravati. j. 

23.01.2018, DJe 26.01.2018).” – Grifos meus.

Nesse viés, DEFIRO o pedido de alteração do pedido de busca e 

apreensão para execução, e DETERMINO que:

1) PROCEDA-SE com a devida conversão junto ao Sistema Apolo.

2) INTIME-SE o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente aos autos o demonstrativo de débito devidamente atualizado.

 3) Após a vinda da planilha de débito, CITE-SE o requerido, para no prazo 

de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida.

4) Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na 

mesma oportunidade, a parte executada (§ 1º do artigo 829 do CPC).

5) Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o Meirinho indagar a 

executada acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes.

Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça proceder constatação a fim de apurar se tratar de bem de 

família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge.

 6) Não sendo encontrados bens passíveis de penhora para serem 

penhorados, INTIME-SE a executada para que indiquem bens passíveis de 

penhora, a teor do § 2°, do artigo 829 do CPC.

7) CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida à parte devedora, 

contida no artigo 916 do Código de Processo Civil.

 8) FIXO os honorários em dez por cento (10%) sobre o valor do débito. 

Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a 

verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, 

parágrafo único, do CPC).
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9) Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do CPC.

10) DEFIRO os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

11) OBSERVE a Secretaria de Vara, doravante, o feito seguirá na forma 

de execução de título extrajudicial, o que deverá ser atualizado no sistema 

Apolo, bem como na capa dos autos.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81748 Nr: 2839-71.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL SILVEIRA DE FARIAS, ELIZABETH APARECIDA 

MACHADO DE FARIAS, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA, ELIEL 

SILVEIRA DE FARIAS, ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ...DEFIRO o depoimento pessoal das partes e da prova testemunhal 

requeridas às fls. 451 e 453.5) A par disso, consoante o disposto no 

artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: referentes a demanda principal a) A existência de ato ilícito 

da parte requerida; b) Houve concorrência de culpa pela vítima; c) A 

ocorrência de danos morais resultante do ilícito. E, no tocante a 

reconvenção: a existência /ou inexistência de débitos conexos com a 

ação principal ou com fundamento da defesa; 6) DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 09 de maio de 2018, às 13hs:30min, devendo as 

partes, caso queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do 

caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das 

partes (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz).Sirva a presente como mandado e ofício, no que 

couber.INTIME-SE. Colíder, 26 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85531 Nr: 2926-90.2013.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DOS ANJOS MOLINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR -Dismobrás Distribuidora de Móveis 

e Eletrodomésti, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B, FABIO LUIS DE MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.848, INESSA DE OLIVEIRA TRAVISAN SOPHIA - 

OAB:OAB/MT 6.483

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos(as) Advogados(as) das partes requeridas, 

para, no prazo de 15 (quinze) dia, pugnar pelo que entender de direito, 

após o que, não havendo manifestação os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98687 Nr: 1252-72.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO MONTIEL PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

IMPLANTE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PLEITEADO PELA AUTORA 

(AUXÍLIO DOENÇA), trazendo documentos aos autos que comprovem o 

restabelecimento do benefício, sob pena de incorrer em crime de 

prevaricação.2- Certifique-se a Secretaria acerca da apresentação ou 

não da contestação.Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 13 de março de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 39649 Nr: 1508-64.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVE DE SOUZA

 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:

 Vistos, etc.

 Diante do retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de quinze (15) dias, pugnar pelo que 

entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57936 Nr: 2220-78.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MT - SECR. DE ADMINISTRAÇÃO - 

SUP. DE PREVIDENCIA - GER. PENSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2220-78.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 57936.

Vistos, etc.

Diante do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

INTIME-SE as partes para, no prazo de quinze (15) dias, pugnar pelo que 

entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 09 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99459 Nr: 1795-75.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRI DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 
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justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50769 Nr: 1514-66.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DA CUNHA GALANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81107 Nr: 2151-12.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): MESSIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos o demonstrativo de débito 

devidamente atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86250 Nr: 3660-41.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRIA DE FREITAS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100976 Nr: 2851-46.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENILDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 10198 Nr: 1814-43.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados da parte requerida da parte 

dispositiva da sentença proferida nos autos às fls. 123, a seguir 

transcrita: (...)"Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação. Tendo em vista a quitação do 

débito, determino a expedição de mandado de liberação da penhora 

efetuada às fls. 94-95. Sem custas. Sem fixação de honorários. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 21 de novembro de 2016. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade -Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48507 Nr: 2300-47.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO NEVES SOARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55426 Nr: 53-88.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 1288-56.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42889 Nr: 3864-32.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Castro Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 3840-57.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101370 Nr: 3157-15.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Y. M. TERUYA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48783 Nr: 2576-78.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FÁTIMA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55786 Nr: 290-25.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLIDER PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101377 Nr: 3164-07.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. CANGUSU & CIA Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95929 Nr: 3250-12.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 1891-95.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLIDER PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100333 Nr: 2418-42.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO ROTHARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101372 Nr: 3159-82.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO ALVIM - ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 
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de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93281 Nr: 1520-63.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARINA COMÉRCIO E CONSIGNAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:MT 3.065, LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101106 Nr: 2951-98.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86246 Nr: 3656-04.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42967 Nr: 3928-42.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81697 Nr: 2787-75.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DUARTE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100607 Nr: 2601-13.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DOS SANTOS POLIDÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100979 Nr: 2854-98.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80406 Nr: 1374-27.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43007 Nr: 3976-98.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO FERREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101282 Nr: 3090-50.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA ADELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87451 Nr: 850-59.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA MATHEUS DE NADAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - 

CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Vistos, etc.

 Diante do retorno dos autos do E. Tribunde Justiça do Estado de Mato 

Grosso, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de quinze (15) dias, pugnar 

pelo que entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 14394 Nr: 2209-98.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80231 Nr: 1190-71.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80570 Nr: 1559-65.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DAMASCENO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100335 Nr: 2420-12.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100336 Nr: 2421-94.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILVO PEREIRA LÂNGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58798 Nr: 420-78.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DOS REIS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101387 Nr: 3174-51.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMES CLAUDECIL MERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101375 Nr: 3162-37.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUNEL MOTEL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86266 Nr: 3676-92.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 427 de 756



 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101366 Nr: 3153-75.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88154 Nr: 1433-44.2014.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO 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:

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação do 

requerido, devendo comprovar aos autos o referido recolhimento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110307 Nr: 573-04.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARQUES DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Autos n°. 573-04.2018.811.0009 – Código n°. 110307

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 05 de junho de 2018, 

às 14h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 12 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93667 Nr: 1828-02.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Autos nº. 1828-02.2015.811.0009 – Código nº. 93667

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, ante a minha 

convocação para participar de treinamento relacionado à implantação do 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, agendado para o 

dia 19/03/2018, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Ofício 

Circular nº. 64/2018-CSG-CGJ, REDESIGNO a solenidade aprazada para o 

dia 24/05/2018.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 09 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108652 Nr: 3609-88.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ZIMMER - OAB:PR 

54-106

 Autos nº. 3609-88.2017.811.0009 – Código nº. 108652

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, ante a minha 

convocação para participar de treinamento relacionado à implantação do 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, agendado para o 

dia 19/03/2018, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Ofício 

Circular nº. 64/2018-CSG-CGJ, REDESIGNO a solenidade aprazada para o 

dia 24/05/2018.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 09 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94368 Nr: 2292-26.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MORAES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 2292-26.2015.811.0009 – Código nº. 94368

Despacho.

Vistos, etc.

Considerando que por ocasião da sentença não fora dada destinação da 

fiança, ante o disposto no artigo 336 do Código de Processo Penal, 

conseguindo que a mesma servirá ao pagamento das custas diante da 

condenação.

 Sem prejuízo, consigno que remanescendo valores, e tendo em vista que 

o réu foi condenado a dias-multa nos termos do preceito normativo supra, 

o que sobejar servirá ao pagamento da multa.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 09 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92344 Nr: 9151-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B

 Autos nº. 9151-74.2014.811.0015 – Código nº. 92344

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, ante a minha 

convocação para participar de treinamento relacionado à implantação do 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, agendado para o 

dia 19/03/2018, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Ofício 

Circular nº. 64/2018-CSG-CGJ, REDESIGNO a solenidade aprazada para o 

dia 24/05/2018.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 09 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 5930 Nr: 368-05.2000.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gióia - 

OAB:MT-5326-B, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Autos n°. 368-05.2000.811.0009 – Código n°. 5930

Despacho

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 169, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a 

defesa do acusado, devendo a mesma ter vista dos autos.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de março de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A A BONFIM & M A FRANCA LTDA - ME (REQUERENTE)

AMAURI DE ALMEIDA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A A BONFIM & M A FRANCA LTDA - ME (REQUERENTE)

AMAURI DE ALMEIDA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A A BONFIM & M A FRANCA LTDA - ME (REQUERENTE)

AMAURI DE ALMEIDA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010196-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMARCO COMUNICACOES (REQUERIDO)

VIVO CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS DONADIA OAB - MT17248/O (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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010196-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMARCO COMUNICACOES (REQUERIDO)

VIVO CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS DONADIA OAB - MT17248/O (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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 8010196-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMARCO COMUNICACOES (REQUERIDO)

VIVO CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS DONADIA OAB - MT17248/O (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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-95.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010394-95.2015.8.11.0009 REQUERENTE: NATALINA DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Recurso interposto no 

prazo, comprovada a efetivação do preparo, meio adequado de 

insurgência, singular e na forma devida para combater o decisium, 

recorrível, tendo a parte recorrente interesse e legitimidade para 

manejá-lo. Força dos arts. 41 e 42 da Lei dos Juizados Especiais. 

Destarte, recurso recebido em seu regular efeito devolutivo, sem efeito 

suspensivo, nos termos do art. 43 da aludida Lei. Intimada a parte 

recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar suas 

contrarrazões, portanto, cumpridas as formalidades legais e atendidos os 

pressupostos recursais, remetam-se os autos à Turma Recursal Única, 

com as nossas saudações. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 16 de 

novembro de 2016. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010467-67.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GONZALEZ CALUNGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK OAB - MT0019413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA TADIOTTO SAMPAIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-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: 8010467-67.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GONZALEZ CALUNGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK OAB - MT0019413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA TADIOTTO SAMPAIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Numero do Processo: 

8010467-67.2015.8.11.0009 REQUERENTE: RAQUEL GONZALEZ 

CALUNGA REQUERIDO: LETICIA TADIOTTO SAMPAIO FINALIDADE: 

INTIMAR a parte executada, na pessoa do(a) advogado(a), para pagar em 

15 (quinze) dias, o valor total reclamado, a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado, 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, será acrescido nesta execução, cumulando-a 

com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Colíder, 

14/03/2018. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000326-06.2018.8.11.0009 Parte Autora: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA 

Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de abril de 2018, 16h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000325-21.2017.8.11.0009 Parte Autora: JOVELINO BEVENUTO RIBEIRO 

Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 
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Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de abril de 2018, 16h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000324-36.2017.8.11.0009 Parte Autora: GENIVAL BARBOSA DE 

SOUZA Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de abril de 2018, 15h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000323-51.2017.8.11.0009 Parte Autora: AURELINO REMIGIO DE ASSIS 

Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de abril de 2018, 15h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000322-66.2017.8.11.0009 Parte Autora: APARECIDO GONZAGA DOS 

SANTOS Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de abril de 2018, 15h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000321-81.2017.8.11.0009 Parte Autora: ALAN BRUNO DE OLIVEIRA 

FERREIRA Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de abril de 2018, 14h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000348-64.2017.8.11.0009 Parte Autora: IVANA LITA ISRAEL Parte Ré: 

TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 17 

de abril de 2018, 16h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000338-20.2017.8.11.0009 Parte Autora: WELITON LUCAS DE MELO 

Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 17 de abril de 2018, 15h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000335-65.2017.8.11.0009 Parte Autora: ROSIMEIRE MARQUES LOBATO 

Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 17 de abril de 2018, 15h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000330-43.2018.8.11.0009 Parte Autora: MAYCON PINHEIRO DOS 

SANTOS Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 17 de abril de 2018, 14h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000329-58.2018.8.11.0009 Parte Autora: MAYCON PINHEIRO DOS 

SANTOS Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 17 de abril de 2018, 13h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000328-73.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARIA LOURDES DE ARAUJO 

Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 17 de abril de 2018, 13h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 13 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-51.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE OLIVEIRA DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-51.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE OLIVEIRA DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-57.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA BRILHANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-57.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA BRILHANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-50.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL APARECIDO DE JESUS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLENE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB - RO0001542A (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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-50.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL APARECIDO DE JESUS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLENE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB - RO0001542A (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, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-62.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IARA TEREZINHA BORDINHON GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO 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, 14 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-62.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IARA TEREZINHA BORDINHON GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010478-62.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: IARA 

TEREZINHA BORDINHON GUIMARAES Parte Ré: REQUERIDO: NOVA 

PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A., CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. . FINALIDADE: INTIMAR a parte executada, na pessoa 

do(a) advogado(a), para pagar em 15 (quinze) dias, o valor total 

reclamado 4.580,60 (quatro mil quinhentos e oitenta reais e sessenta 

centavos), a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado, 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, 

será acrescido nesta execução, cumulando-a com a obrigação, nos 

termos do art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Colíder, 14/03/2018. Ana Maria 
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Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010188-81.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO 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, 14 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-15.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSO PARRON PARRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (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 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, 14 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-15.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSO PARRON PARRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (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 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, 14 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-91.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A (ADVOGADO)

GABRIELA PACIELLO DE OLIVEIRA BOCK OAB - RJ0099311A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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, 14 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-91.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A (ADVOGADO)

GABRIELA PACIELLO DE OLIVEIRA BOCK OAB - RJ0099311A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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, 14 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BACHIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001702-61.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOSE CARLOS 

BACHIEGA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR a parte requerente, 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)Procurador(a), para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 11575162) no prazo 

legal. Colíder, 14/03/2018. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-89.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA ARMINDA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CREFISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010472-89.2015.8.11.0009 REQUERENTE: IDALINA ARMINDA FARIAS 

REQUERIDO: BANCO CREFISA Vistos etc. Recurso interposto no prazo, 

comprovada a efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, 

singular e na forma devida para combater o decisium, recorrível, tendo a 

parte recorrente interesse e legitimidade para manejá-lo. Força dos arts. 

41 e 42 da Lei dos Juizados Especiais. Destarte, recurso recebido em seu 

regular efeito devolutivo, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da 

aludida Lei. Apresentada as contrarrazões, cumpridas as formalidades 

legais e atendidos os pressupostos recursais, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, com as nossas saudações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 16 de novembro de 2016. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-89.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA ARMINDA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CREFISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010472-89.2015.8.11.0009 REQUERENTE: IDALINA ARMINDA FARIAS 

REQUERIDO: BANCO CREFISA Vistos etc. Recurso interposto no prazo, 

comprovada a efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, 

singular e na forma devida para combater o decisium, recorrível, tendo a 

parte recorrente interesse e legitimidade para manejá-lo. Força dos arts. 

41 e 42 da Lei dos Juizados Especiais. Destarte, recurso recebido em seu 

regular efeito devolutivo, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da 

aludida Lei. Apresentada as contrarrazões, cumpridas as formalidades 

legais e atendidos os pressupostos recursais, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, com as nossas saudações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 16 de novembro de 2016. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-37.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (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, 14 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-37.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (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, 14 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-22.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010125-22.2016.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: 

ADRIANO CARFI Parte Ré: REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT FINALIDADE: INTIMAR a parte executada, na pessoa do (a) 

advogado (a), para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, 

R$2.203,04 (dois mil, duzentos e três reais e quatro centavos) a contar 

esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado – ID. 9239055, sob pena de penhora on-line pelo sistema 

BacenJud. Bem como, se a parte executada resolver impugnar a 

execução deverá efetivá-la no mesmo prazo. Tudo em conformidade com 

a r. decisão Id. 11109942. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA LUCIA PIECZKOSKI (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DIONISIO (REQUERENTE)

JOSE DIONISIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001440-14.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DIONISIO, JOSE DIONISIO DA SILVA, ELDA LUCIA PIECZKOSKI Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

. Finalidade: INTIMAR as partes requerentes, através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 11575044) no prazo legal. 

Colíder, 14/03/2018. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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ELDA LUCIA PIECZKOSKI (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DIONISIO (REQUERENTE)

JOSE DIONISIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001440-14.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DIONISIO, JOSE DIONISIO DA SILVA, ELDA LUCIA PIECZKOSKI Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

. Finalidade: INTIMAR as partes requerentes, através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 11575044) no prazo legal. 

Colíder, 14/03/2018. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA LUCIA PIECZKOSKI (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DIONISIO (REQUERENTE)

JOSE DIONISIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001440-14.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DIONISIO, JOSE DIONISIO DA SILVA, ELDA LUCIA PIECZKOSKI Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

. Finalidade: INTIMAR as partes requerentes, através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 11575044) no prazo legal. 

Colíder, 14/03/2018. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ASSIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT0006908S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000452-90.2017.8.11.0009; . Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE 

CARLOS ASSIS DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: ANA PAULA BISPO 

DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos 

autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

26 de Abril de 2018 às 17hs00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). Consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Colíder-MT, 14/03/2018 -Antonia Vanderléia da Costa Nunis -Técnica 

Judicial. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ASSIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT0006908S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PROC. 1000452-90.2017.811.0009 FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 26 de abril de 2018 às 17h00min, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. (a) Antonia V. da Costa Nunis - Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISON DE PAILA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000247-27.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: CLEISON DE PAILA . 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “rua desconhecida” o número Id 11934505 para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010809-15.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAZ TURINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010809-15.2014.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE 

BRAZ TURINI Parte Ré: EXECUTADO: FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE 

FINALIDADE: INTIMAR os(a) Advogados(a) da partes: promovente e 

promovido - para tomar ciência dos termos dos termos do r. despacho 

Judicial ID 11115705 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010809-15.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAZ TURINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010809-15.2014.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE 

BRAZ TURINI Parte Ré: EXECUTADO: FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE 

FINALIDADE: INTIMAR os(a) Advogados(a) da partes: promovente e 

promovido - para tomar ciência dos termos dos termos do r. despacho 

Judicial ID 11115705 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001471-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1001471-34.2017.8.11.0009; Parte Autora: AUTOR: JBS S/A 

Parte Ré: RÉU: STEMAC SA GRUPOS GERADORES FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o teor do r. Despacho 

acostado no ID - 11116050, bem como, para em 10 dias comprovar essa 

situação, valendo sua inércia como desistência do feito. 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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101723 Nr: 3419-62.2016.811.0009

 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: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON PONTIN CARVALHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elisangela dinarte soares - 

OAB:

 Certifico que passo a intimar a advogada da Autora do Fato - Elisangela 

Dinarte Soares, para tomar ciência dos termos da r. Sentença de fls. 

60/82, cujo dispositivo segue abaixo transcrito.

SENTENÇA: Dispositivo.... "Isto posto, HOMOLOGO o projeto de sentença, 

como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 

8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. 

P. R. I. C."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91800 Nr: 508-14.2015.811.0009

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA ALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Certifico que passo a intimar o procurador da parte autora - Dr. Admar 

Agostini Mânica, via DJE para tomar ciência dos termos da r. Sentença de 

fls. 81 e 81-vº, cujo dispositivo segue abaixo transcrito.

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. 28 do Código de 

Processo Penal. Intimem-se. Cumpra-se. "

Sentença

Sentença 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

1000466-40.2018.8.11.0009 AUTOR: EDSON CARLOS SANTOS E SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por EDSON CARLOS 

SANTOS E SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER e ESTADO DE 

MATO GROSSO, a fim de que eles lhe providenciem o(s) medicamento(s): 

Xarelto 20mg; Segundo a inicial, EDSON CARLOS SANTOS E SOUZA é 

portador(a) de trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo 

(CDI 82), consoante atestado médico anexo, circunstância que demanda o 

uso contínuo do(s) medicamento(s) suso declinado(s). E, mediante 

prescrição médica, procurada a Secretaria Municipal de Saúde, esta 

informou que o fármaco Xarelto 20mg, objeto desta demanda, não faz 

parte do elenco de medicamentos fornecidos pela REMUME, RENAME ou 

pela Farmácia de Alto Custo, não sendo de responsabilidade do Município 

por não tratar-se de medicamentos da atenção básica (id 12160614 - pág. 

11). Daí a parte requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência para 

que a parte requerida providencie o fornecimento dos medicamentos. 

Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do 

pedido de tutela de urgência (id 12176372 - pág. 1/2). Parecer do Núcleo 

de Apoio Técnico (NAT) juntado aos autos (id 12218989 - pág. 1/2). II - 

FUNDAMENTAÇÃO A inicial é indeferida por inexistência de interesse de 

agir. Sabe-se que o direito à saúde vem observado, no âmbito 

internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de 

outros documentos não menos importantes. No âmbito nacional, a saúde, 

além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia fundamental 

eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, com seção 

exclusiva na Carta Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, 

Capítulo II – Da Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, 

com regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente 

a diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. E, para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 
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Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência farmacêutica, a 

teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: 

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica;” E o acesso a medicamentos demanda, 

primordialmente, sério e abrangente planejamento para contemplar as 

prescrições e diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a 

doença ou o agravo da saúde ou, na falta, a dispensação será realizada 

com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal, 

gestores estaduais e gestores municipais do SUS, com responsabilidade 

pelo fornecimento pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite no 

âmbito federal, Comissão Intergestores Bipartite no âmbito estadual e 

Conselho Municipal de Saúde no âmbito municipal, respectivamente, em 

consonância com o art. 19-M, inciso I, e art. 19-P e incisos, ambos da Lei 

8.080/90. Dada a complexidade da matéria, o acesso a medicamentos 

envolve uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados que 

exercem variadas atribuições nos ambientes econômico, político e social 

e, a fim de tornar a exposição muito mais simples, pedimos licença para 

transcrever elucidativos esclarecimentos extraídos do “Manual sobre 

medicamentos: acesso e uso”, obra organizada por Kelli Carneiro de 

Freitas Nakata, publicado pela Secretaria Estadual da Saúde de Mato 

Grosso, edição de 2014, o qual inclusive está disponível no seguinte 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

“www.tjmt.jus.br/intrante.arq./downloads/Manual/Manual_Sobre_Medicam

entos_SES_MT.pdf”. “9 - Todos os medicamentos estão disponíveis no 

Sistema Único de Saúde (SUS)? Vamos saber: Há um número muito 

elevado de medicamentos no mercado farmacêutico. Muitos têm a mesma 

composição. Outros, embora apresentem princípio ativo diverso, 

prestam-se ao tratamento do mesmo mal. Avanços tecnológicos no último 

século permitiram a descoberta de vários fármacos. Mas sua introdução 

nem sempre se deu com ganhos terapêuticos expressivos e destituída de 

riscos. Assim, ‘novos medicamentos’, denominados me-too, apesar de, na 

maioria dos casos, não agregarem ganho terapêutico ao tratamento 

quando comparados com medicamentos já existentes, são anunciados por 

seus fabricantes como ‘medicamentos novos’. Essas ‘novidades’ terminam 

atraindo muitos profissionais da Saúde e consumidores, que passam a 

prescrevê-los e a utilizar-se deles. Isso, muito frequentemente, pressiona 

os sistemas de saúde para a sua incorporação. 9.1 - Como ocorre a 

incorporação da Tecnologia pelo SUS? A incorporação de medicamentos 

no SUS, também a exclusão, é atribuição do Ministério da Saúde, por meio 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC. Numa 

avaliação de tecnologia, a CONITEC, obrigatoriamente, toma as seguintes 

providências: a) Avalia as evidências científicas quanto aos quesitos 

eficácia, acurácia, efetividade e segurança; e, b) Busca estudos de 

avaliação econômica confrontando os benefícios e os custos em relação 

às tecnologias já disponíveis no SUS. Dessa forma, para que um 

medicamento seja incorporado, é indispensável: • Avaliar cientificamente 

as opções terapêuticas disponíveis no mercado para a melhor escolha 

possível; • Verificar evidências robustas de eficácia e segurança por 

parte da tecnologia candidata à incorporação; • Confirmar que seja baixa a 

probabilidade de que novos estudos mudem as vantagens apresentadas 

pela nova tecnologia em relação às demais; • Assegurar o ‘melhor 

benefício - menor risco’; e, o melhor ‘custo - efetividade’. Finalmente, a 

incorporação da Tecnologia no SUS é regulamentada pela Lei nº 12.401, 

de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 10 - Como se 

dá o acesso aos medicamentos? O acesso aos medicamentos, sua 

ampliação e qualificação, tudo está diretamente ligado à estruturação da 

Assistência Farmacêutica. Dessa forma, para garantir um tratamento 

integral, é necessária a efetividade de uma linha de cuidados de básica a 

complexa, seja do ponto de vista farmacêutico, seja da própria indicação 

terapêutica. Partindo, pois, dessa premissa, a Assistência Farmacêutica 

estrutura-se em três componentes: Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica (CBAF), Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica (CESAF), e Componente Especializado de Assistência 

Farmacêutica (CEAF). As indagações e respostas que seguem, 

complementam a informação pedida acima. 10.1 - O que faz o Componente 

Básico de Assistência Farmacêutica? O Componente Básico de 

Assistência Farmacêutica propõe-se a disponibilizar os medicamentos e 

insumos de Assistência Farmacêutica do âmbito da Atenção Básica em 

Saúde, bem como os medicamentos e insumos associados com os 

agravos e programas de saúde específicos do domínio dessa mesma 

Atenção. Assim, na Atenção Básica, são atendidos programas de saúde e 

agravos como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, asma, distúrbios 

digestivos, distúrbios endócrinos, distúrbios respiratórios, saúde da 

mulher, entre outros. O Componente Básico está regulamentado na 

Portaria nº 1555, de 30 de julho de 2013; e o rol dos medicamentos é 

pactuado entre Estado e municípios por meio da Comissão Intergestora 

Bipartite (CIB), sendo expresso na forma de ‘resolução’. 10.1.1 - Como 

faço para usufruir dos medicamentos do Componente Básico? Para 

usufruir de medicamentos e insumos que estão sob o domínio da Atenção 

Básica, o usuário deve procurar uma Unidade Básica de Saúde onde haja 

uma ‘dispensação’ (farmácia) a ela anexa. Dissemos ‘onde haja’, porque 

alguns municípios efetivam a dispensação de medicamentos numa 

farmácia tida como ‘central’, e não exatamente nas unidades básicas de 

saúde. O usuário deve portar um receituário médico atualizado. 10.1.2 - De 

quem é a responsabilidade de prover os medicamentos do Componente 

Básico? No Estado de Mato Grosso, é aos municípios que cabe programar, 

adquirir e dispensar os medicamentos destinados à linha de cuidados da 

Atenção Básica. 10.1.3 - Quem financia os medicamentos do Componente 

Básico? O financiamento dos medicamentos é tripartite, ou seja, participam 

do financiamento os governos federal, estadual e municipal. Quanto à 

quantia a ser desembolsada por cada ente federado, esta é estabelecida 

em portaria, e é calculada com base na população de cada município, ou 

seja, a quantia é per capta. 10.1.4 - Como posso saber quais os 

medicamentos oferecidos pelo Componente Básico? Consultando o Anexo 

I desta cartilha. 10.2 - O que faz o Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica? O Componente Estratégico atende o tratamento 

farmacológico de doenças que configuram problemas de ‘saúde pública’, 

que atingem ou põem em risco coletividades. E sua estratégia de controle 

concentra-se no tratamento dos portadores dessas doenças. Pertencem a 

esse Componente, os programas de tuberculose, hanseníase, malária, 

leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, 

influenza, meningite, oncocercose, peste, tracoma. Os antirretrovirais do 

programa DST/AIDS, assim como sangue, hemoderivados e 

imunobiológicos, também pertencem a esse Componente. O financiamento, 

a programação e a aquisição dos medicamentos aqui tratados, são de 

responsabilidade do Ministério da Saúde. As retiradas de tais 

medicamentos são feitas pelos municípios na Assistência Farmacêutica 

Estadual, mediante agendamento prévio. E a dispensação se dá nos 

municípios. 10.2.1 - Como posso conhecer os medicamentos do CESAF? 

Consultando o Anexo II. 10.3 - O que faz o Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF)? O Componente Especializado assegura 

o acesso a medicamentos destinados ao tratamento de patologias 

específicas que atingem um número limitado de pacientes; e, de doenças 

de alta prevalência, em que o paciente apresente intolerância ou 

refratariedade aos tratamentos farmacológicos de primeira linha de 

cuidado, ou, ainda, em casos de evolução para um quadro clínico de maior 

gravidade. As doenças que podem ser tratadas nesse componente, 

possuem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para 

nortear o diagnóstico e tratamento. 10.3.1 - Como faço para usufruir dos 

medicamentos do CEAF? Para usufruir dos medicamentos caracterizados 

como especializados, o interessado (ou o seu representante) deve 

apresentar na farmácia do Componente Especializado os seguintes 

documentos: I - De incumbência do paciente: a) cópia da carteira de 

identidade ou da certidão de nascimento; b) cópia do CPF; c) comprovante 

de endereço; e d) cartão nacional do SUS. II - De responsabilidade do 

médico: a) Prescrição médica devidamente preenchida; b) Laudo de 

Solicitação de Medicamento (LME), cujo formulário pode ser encontrado na 

Farmácia de Demanda Especializada (antiga farmácia de alto custo); c) 

Termo de esclarecimento e responsabilidade, preenchido. d) Exames 

comprobatórios da doença alegada, de acordo com o Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Dessa forma, os exames a serem 

apresentados estão na dependência do medicamento pleiteado (ver anexo 

III). OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 1ª - Os pedidos são submetidos a um 

profissional avaliador. 2ª - Os pedidos podem ser feitos por meio da 

secretaria de saúde do município de residência do paciente. 3ª - A LME 

tem validade de três meses. Se, depois disso, o médico que acompanha o 

paciente, entender que o tratamento farmacológico deva continuar, o 
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paciente ou o seu representante deve renovar a LME com a 

documentação estabelecida pelos PCDT, conforme o anexo III, já visto. 4ª - 

A Farmácia situa-se à rua Thogo da Silva Pereira, nº 63, setor Centro Sul, 

Cuiabá – MT. 10.3.2 - Quem financia? e de quem são as responsabilidades 

do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica? O 

financiamento e a responsabilidade do CEAF dependem dos grupos a que 

o medicamento pertence, que são três. Grupo 1 Os medicamentos deste 

grupo são financiados pelo Ministério da Saúde, e são agrupados com 

base nos seguintes critérios: I - Maior complexidade da doença que se 

deseja tratar; II - Intolerância ou refratariedade às primeira e segunda 

linhas de tratamento; III - Medicamentos que apresentam elevado impacto 

financeiro. Este grupo divide-se em: Grupo 1A: Medicamentos de 

aquisição centralizada no Ministério da Saúde. Cabe, aos estados, 

armazená-los e distribuí-los. Grupo 1B: Medicamentos financiados pelo 

Ministério da Saúde com transferência de recursos financeiros às 

secretarias estaduais da saúde (SES). Assim, cabe às secretarias 

estaduais adquirir, armazenar e distribuir tais medicamentos. Grupo 2 Os 

medicamentos que pertencem a este grupo, são os de menor 

complexidade que os do grupo 1. Esses são financiados, adquiridos, 

armazenados e distribuídos pelas secretarias estaduais da saúde. Grupo 

3 Estão neste grupo os medicamentos de responsabilidade dos municípios 

e do Distrito Federal. 10.4 - Existe mais alguma via de acesso a 

medicamentos em Mato Grosso? Sim. A Portaria nº 225, de 22 de 

dezembro de 2004. Vamos saber: Por intermédio dessa Portaria, o estado 

de Mato Grosso ampliou o escopo de medicamentos disponíveis no SUS. 

Todavia, com o passar dos anos, no âmbito nacional, o rol dos 

medicamentos disponíveis no SUS sofreu diversas alterações, tendo 

havido, nas listas nacionais, inclusão de itens contemplados na portaria 

em questão. Dessa forma, os inclusos nas listas nacionais, foram 

suprimidos da portaria com o objetivo de se evitar duplo financiamento e 

cruzamento de responsabilidades. Restou, então, que alguns 

medicamentos destinados a intervir na fibrose cística, no diabetes, na 

obesidade, no transtorno depressivo maior e no lúpus eritematoso 

sistêmico, sejam acessados com o patrocínio dessa Portaria 225. 11 - O 

que eu preciso saber sobre a Farmácia Popular? Que a Farmácia Popular 

é uma iniciativa do Governo Federal, e tem por finalidade ampliar o acesso 

aos medicamentos. É um ‘programa’ que conta com uma rede própria, 

denominada Farmácia Popular do Brasil; e com uma rede conveniada, 

designada por ‘Aqui tem farmácia popular’; Que essas farmácias são 

abastecidas por 113 tipos de medicamentos, adquiridos e distribuídos pela 

Fiocruz; Que, nesse programa, o cidadão paga pelo medicamento 

adquirido, mas paga cerca de 10% do preço praticado por farmácias 

privadas; e, Que o Programa veio a ser ampliado por outro: o ‘SAÚDE NÃO 

TEM PREÇO’. E, dentro deste, é garantida a gratuidade dos medicamentos 

para asma, hipertensão e diabetes. 11.1 - O que devo fazer para adquirir 

ou retirar gratuitamente medicamentos no programa Farmácia Popular? 

Você pode procurar uma farmácia dessas redes ou uma conveniada, 

portando documento de identidade e receita médica emitida há, no máximo, 

quatro meses. Atenção: a Farmácia Popular só dispensa ou vende 

medicamentos para o titular da receita médica; exceção para crianças, 

que podem utilizar-se do programa com o CPF da mãe, ou para usuários 

que nomeiem representante legal por meio de procuração. Esta pode ser 

particular; porém, com firma reconhecida. 11.2 - Que medicamentos posso 

encontrar na Farmácia Popular? Os constantes da relação do anexo V, 

cujos valores podem, eventualmente, passar por correção. Desta forma, 

para se inteirar do preço, é interessante consultar o link que segue: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-

m i n i s t e r i o / 3 4 6 - s c t i e - r a i z / 

daf-raiz/farmacia-popular/l1-farmacia-popular/9681-lista-de-medicamentos

-e-correlatos 12 - E os medicamentos utilizados na Oncologia? como 

posso ter acesso a eles? O tratamento farmacológico nessa situação é 

garantido pela Política Nacional de Oncologia, instituída pela Portaria 

GM/MS nº 2.439/GM, de 08 de dezembro de 2005. Na oncologia, o 

atendimento é feito por prestadores de serviço credenciados na gestão 

local, e habilitados no Ministério da Saúde pelas Unidades de Assistência 

de Alta Complexidade (UNACON) e pelo Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON). Os Serviços Credenciados são os 

responsáveis pela padronização dos medicamentos utilizados em cada 

patologia. Essa Política garante atendimento integral aos pacientes que 

procuram o serviço no SUS, e compreende ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento (farmacológico ou cirúrgico), 

reabilitação e cuidados paliativos. O financiamento se dá por intermédio 

das AIH/APAC-ONCO. E o serviço credenciado, por sua vez, é ressarcido 

pelo procedimento realizado, por exemplo: Procedimento 03.04.02.033-8 - 

Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 2ª linha. Importante 

observar: Quando se trata de Oncologia, o SUS garante a integralidade do 

atendimento ao paciente - desde a consulta, passando pelo diagnóstico, 

quimioterapia, radioterapia, até chegar à cirurgia, se necessário. Significa 

que um medicamento não é disponibilizado isoladamente ao paciente, uma 

vez que a rede credenciada deve ofertar todo o conjunto dos cuidados 

necessários. 12.1 - Que unidades são credenciadas para o serviço de 

oncologia em Mato Grosso? Em Cuiabá, as seguintes: UNACON 1 - 

Unacon, com serviço de hematologia Hospi ta l  Geral 

Universitário/Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 

Cuiabá. 2 - Unacon, com serviços de radioterapia e de oncologia pediátrica 

2.1 - Hospital do Câncer de Mato Grosso/Associação Mato-grossense de 

Combate ao Câncer – AMCC. 2.2 - Hospital da Sociedade Beneficente 

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.” (sic). Assim, o Sistema Único de 

Saúde vem organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade crescente, com direção e gestão peculiares a cada 

esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º e seguintes da Lei 

8.080/90, seguindo-se a mesma sistemática no tocante à dispensação de 

fármacos. Vale dizer, há relações de medicamentos estaduais, municipais 

e ministeriais em que a política pública de saúde foi estrategicamente 

desenhada de acordo com as diretrizes suso declinadas, observada 

rigorosa metodologia para a incorporação e exclusão de medicamentos 

por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), 

a integrar o conjunto de ações e serviços de saúde da citada Lei 8.080/90. 

Ir de encontro a esta metodologia exige circunstância excepcional que 

demanda edifícios teóricos e argumentativos coerentes e harmônicos com 

o ordenamento jurídico subjacente. No estado da natureza, tudo possui um 

limite, um marco, uma fronteira. Não há bens ou serviços que possam ser 

fornecidos de forma ilimitada, irrestrita ou infinita. Vivemos em um sistema 

capitalista ou, caso prefiram, em um capitalismo de bem-estar social ou 

simplesmente capitalismo social e, em última instância, os bens e serviços 

fornecidos pelo Estado demandam investimentos. E os investimentos, em 

sua maior parte, advêm do recolhimento de tributos, os quais representam 

a receita do Estado. Estes (os tributos), por sua vez, notabilizam-se por 

ser toda prestação pecuniária compulsória recolhida dos contribuintes, por 

uma relação de imposição, em decorrência da prática de hipóteses de 

incidência ou fatos geradores, os quais, em regra, refletem aquele sistema 

capitalista com a circulação de bens e riquezas (auferir renda, circular 

mercadorias, transmitir bens, prestar serviços etc). Daí porque, nesse 

cenário, aplicável a Lei da Conservação das Massas de Antoine Lavoisier, 

que retrata o estado da natureza das coisas: “Em qualquer sistema, físico 

ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível 

transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do 

nada nem transformar algo em nada. Na natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma”. Vale dizer, assim como os recursos da 

natureza, o Estado possui receitas limitadas e, por isso, atender a todos 

em todas as medidas é situação insuperável, intangível e irreal. Então, não 

é porque a decisão judicial determina ao Estado o fornecimento dos 

medicamentos ou dos tratamentos, exatamente como pedido pelas partes, 

que o pleito se transforma em realidade. Os estabelecimentos de saúde, 

os médicos, os leitos, os centros terapêuticos, os equipamentos, os 

medicamentos e os insumos não surgem do nada, pois, como visto, na 

natureza, não se pode criar algo do nada, porque do nada, nada surge. 

Não há como se creditar ao Poder Judiciário poderes místicos tal como o 

complexo do Rei Midas, em que todo e qualquer objeto tocado se 

transformava em ouro. Segundo dados do Ministério da Saúde, em relação 

a 2010, o custo da judicialização da saúde no Brasil aumentou 1.233% (um 

mil, duzentos e trinta e três por cento), com projeção de gastos com ações 

judiciais de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) 

para o ano de 2016. Dada a relevância do tema, nos dias 27, 28 e 29 de 

abril e 04, 06 e 07 de maio de 2009, em Audiência Pública convocada pelo 

então Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar 

Mendes, ouviram-se 50 (cinquenta) especialistas entre advogados, 

defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, 

professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema 

Único de Saúde. As falas destes especialistas auxiliaram sobremaneira o 

entendimento sobre as diversas nuances desta tão complexa área, as 

quais estão disponíveis em texto e vídeo no sítio eletrônico do Pretório 

E x c e l s o  n o s  s e g u i n t e s  e n d e r e ç o s  e l e t r ô n i c o s : 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?
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servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=videos No ano 

seguinte, a partir da citada Audiência Pública, o Conselho Nacional de 

Justiça constituiu grupo de trabalho que culminou na aprovação da 

Recomendação nº 31 de 2010. Em 2011, seguindo a diretriz, o órgão de 

cúpula administrativa do Poder Judiciário editou a Recomendação nº 36. 

Ambas (Recomendações nº 31 e 36) recomendam aos tribunais a adoção 

de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Atento às 

recomendações, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso instalou 

o Núcleo de Apoio Técnico em 09/11/2011, mediante termo de cooperação 

técnica com a Secretaria Estadual de Saúde, órgão constantemente 

acionado por este Juízo em questões como esta. Em 06/04/2010, o 

Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 107, criou o 

Fórum Nacional de Saúde com a seguinte finalidade: “Art. 1º Fica instituído, 

no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional para o 

monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a 

atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas 

para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos 

processos judiciais e à prevenção de novos conflitos.” Depois de quase 

07 (sete) anos de atuação, observa-se que o mencionado Fórum vem 

atuando constantemente para o aperfeiçoamento de procedimentos e 

prevenção de novos conflitos na área. Um dos principais resultados 

alcançados foi a edição de resolução da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) que exige que os planos de saúde informem por 

escrito e em até 48 (quarenta e oito) horas qualquer negativa de 

atendimento ao usuário. Para melhor entendimento do cenário de 

insustentabilidade, nos anos de 2013 e 2014, o Conselho Nacional de 

Justiça encomendou estudo sobre a temática que resultou em profícua 

obra: “Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência. 

Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e Roseni Pinheiro. Brasília: Conselho 

Nacional de Justiça, 2015”. No citado estudo, constataram-se algumas 

características comuns nas ações judiciais de saúde em trâmite nos 

tribunais alvo: “Foco curativo das demandas: as demandas apresentadas 

versam de forma predominante sobre aspectos curativos da saúde 

(medicamentos, tratamentos, próteses etc.) e menos sobre aspectos 

preventivos (vacinas, exames etc.). Isto evidencia que a judicialização da 

saúde ainda versa sobre uma dimensão bastante parcial de todas as 

ações e serviços de saúde que devem ser prestadas pelo poder público. 

Predominância da litigação individual: a proporção entre ações coletivas e 

ações individuais é ainda grande, de modo que a maioria radical de 

demandas judiciais de saúde versem sobre ações individuais. Isso reforça 

a ideia de que a microlitigação é um dado em saúde e o acúmulo de ações 

individuais gera desafios para as partes, o Judiciário e a própria gestão 

em saúde. Tendência de deferimento final e na antecipação de tutela: na 

maioria dos casos, houve deferimento do pedido de antecipação de tutela 

sem pedido de informações complementares. Além disso, na maioria dos 

casos houve confirmação do deferimento do pedido na sentença de 1ª 

instância e também no acórdão de 2ª instância. Tendência de utilização do 

NAT, especialmente nas capitais: a maioria das decisões não fez menção 

ao NAT como uma estratégia para a atividade judicante em saúde, apesar 

de se observar nos dados uma tendência a sua utilização, especialmente 

nas capitais.” E no caso Araguaína/TO a pesquisa trouxe a atuação mais 

efetiva do Núcleo de Apoio Técnico daquela localidade: “O NAT nasceu da 

necessidade de uma compreensão multidisciplinar a respeito da saúde e 

do direito. Tradicionalmente, os NATs foram implementados nos diversos 

tribunais do país com um propósito consultivo, ou seja, para auxiliar o juiz 

na formação de sua convicção nos litígios em saúde. Em regra, o 

profissional da saúde sabe da eficácia de medicamentos, pertinência de 

exames ou desejabilidade de tratamentos. Nesse sentido, o apoio do NAT 

seria importante para que, com o parecer de profissionais de saúde, o juiz 

pudesse julgar melhor e com mais elementos técnicos. No caso de 

Araguaína, as funções do NAT foram além do aspecto consultivo, 

englobando também aspectos de prevenção e de gestão. O caráter 

consultivo diz respeito à função de ferramenta de apoio ao Judiciário 

antes de emitir decisões, no sentido de proferir pareceres técnicos quanto 

ao direito sanitário e políticas públicas de saúde. O caráter de prevenção 

diz respeito a sua atuação como meio de solução administrativa de 

conflitos, estimulando a interlocução entre as instituições jurídicas e 

políticas e prevenindo a judicialização das demandas. O caráter de gestão 

diz respeito à identificação da maior incidência das demandas para ações 

e estratégias de planejamento em saúde, com o objetivo de otimizar o 

atendimento prestado aos usuários, além de também acompanhar o 

cumprimento das ações judiciais e a pertinência de utilização de 

medicamentos e insumos de trato sucessivo. (...) É possível afirmar que o 

NAT de Araguaína recebeu diversas funções que vão além do caráter 

consultivo, que é típico das outras experiências de NAT. Em Araguaína, 

são diferenciais da atuação do NAT: a articulação direta com os 

programas de saúde locais, a integração com a Ouvidoria Municipal e o 

papel de acompanhamento de decisões judiciais mesmo após terem 

transitado em julgado. Isto contribuiu para a constituição de um ambiente 

de efetivação do direito à saúde eminentemente preventivo, aproximando o 

contato com os cidadãos e estimulando a solução administrativa de 

conflitos. Como resultado, observase a democratização das ações e 

serviços de saúde, e maior celeridade no atendimento de demandas que 

potencialmente seriam objeto de novas ações judiciais. (...)”. Em tal obra 

abordou-se também os casos de Lages/SC e Brasília/DF, em que a 

sensibilização dos atores, a criatividade, a proatividade e o senso de 

cooperação permitiram a instalação de modelos a serem replicados e 

ajustados às realidades regionais e locais de todo o Brasil, o que se 

recomenda desde já aos gestores estaduais e municipais. Realmente, a 

presente situação é endêmica em todo o país, a judicialização de 

demandas de saúde perante o Poder Judiciário com a consequente 

intervenção no Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal 

prática é extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria 

coletividade, o que a frustrar qualquer política pública planejada, articulada 

e programada, porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao 

fornecimento de procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas 

vezes não contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, 

alguns deles até de eficiência não comprovada. Daí porque a intensa 

preocupação por parte do Poder Judiciário, que ficou demonstrada no 

cotejo histórico-evolutivo aqui levantado, movimento liderado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. É certo que o 

cidadão não pode ficar desassistido, mormente quando o ordenamento 

jurídico lhe assegura a assistência à saúde como direito e garantia 

fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o ingresso ao 

Sistema Único de Saúde, mediante o manejo de medidas judiciais, é 

prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, ainda que por 

meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a propiciar a 

vantagem de alguns em detrimento da maioria. Não por outro motivo, o 

Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 566471 e 

657718, com repercussão geral reconhecida, está prestes a julgar a 

questão do fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo não 

disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde e de medicamentos não 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na prática, a 

questão é tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, 

quer para o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, 

em casos ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída 

pelo SUS, em que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado. 

De fato, como bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há 

sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam 

ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”. Malgrado a 

imprescindibilidade do medicamento pleiteado, demonstrada que está nos 

exames laboratoriais, laudos, atestados e documentos médicos juntados, 

verificada a patologia que acomete a parte autora, observa-se que a(s) 

substância(s) demandada(s) possui(em) correspondência com outras 

fornecidas pelo SUS e há outros medicamentos disponíveis para o 

tratamento da patologia, em conformidade com o parecer do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT - id 12218989 - pág. 1): “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? Resposta: Faz –se necessário tratamento 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? Resposta: Não 3) Caso negativa a 

resposta do item 2, qual é a primeira linha de atendimento para o caso? 

Resposta: A varfarina, é o medicamento de referência é um anticoagulante 

de uso oral, disponível no SUS, que atua sobre outra proteína da cascata 

coagulante, o fator II ou protrombina A dose da varfarina deve ser 

controlada através da realização frequente de exame de sangue. (...)” 

Ainda que o(a) médico(a) tenha argumentado que não há medicamentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 440 de 756



que substituam de forma satisfatória o Xarelto 20mg, não houve 

demonstração da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou 

impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos 

protocolos clínicos do SUS, na forma do Enunciado nº 16 da I Jornada de 

Direito da Saúde, incorporado pelo art. 1.318 da CNGC: “ENUNCIADO N.º 

16 Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde 

diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor 

deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade 

ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos 

protocolos clínicos do SUS”. “Art. 1.318. Recomenda-se a observância do 

Enunciado 16, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014, segundo o qual “nas demandas que visam 

ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da 

evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou 

impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos 

protocolos clínicos do SUS”. Assim, deverá(ão) o(a)(s) interessado(a)(s) 

procurar(em) o profissional médico a fim de obter(em) a necessária 

prescrição das substâncias acima declinadas, correspondentes àquelas 

originalmente buscadas, e, em seguida, dar entrada no pedido 

administrativo perante o órgão de saúde competente para só então, em 

caso de não atendimento, ingressar novamente com a medida judicial. 

Caso o profissional médico entenda por bem prescrever outra 

medicamentação, divergindo das substâncias indicadas pelo Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT), nada obsta novo pedido por parte do(a)(s) 

demandante(s), recomendando-se que o aludido profissional se atente 

para os fármacos constantes das listas de medicamentos do SUS. Em 

caso contrário - fármaco não incluso na lista do SUS -, deverá o aludido 

profissional ou o Ministério Público rechaçar os fundamentos técnicos 

levantados por aquele órgão de apoio (Núcleo de Apoio Técnico - NAT), 

observados os Enunciados nº 12 e 14 da I Jornada de Direito da Saúde e 

o art. 1.316 da CNGC: “ENUNCIADO N.º 12 A inefetividade do tratamento 

oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório 

médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, 

farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) 

e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de 

Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo 

referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária)”. “ENUNCIADO N.º 14 Não comprovada a 

inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos 

fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não 

constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde”. “Art. 1.316. 

A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que 

a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas 

(princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que 

estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de 

Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses, e fazendo 

referência também à situação do registro na ANVISA (Enunciado 12, I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de 

maio de 2014).” Assim, a petição inicial é indeferida, pois o(s) 

medicamento(s) originalmente buscado(s) não integra(m) a lista do 

Sistema Único de Saúde (SUS), não havendo a demonstração da 

evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos 

daquele (SUS), na forma do Enunciado nº 16 da I Jornada de Direito da 

Saúde, incorporado pelo art. 1.318 da CNGC, sem falar que em relação 

aos possíveis substitutos, indicados pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), 

não há notícia de negativa de fornecimento por parte do poder público. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL 

por ausência de interesse de agir, e, com isso, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, c.c. o art. 485, 

inciso I, ambos do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente sentença como MANDADO. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Decisão prolatada às 18h05 do dia 14/03/2018, dada a 

urgência que o caso requer por prioridade legal. Colíder, 14 de março de 

2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116773 Nr: 631-90.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACI XAVIER DE ASSIS, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do 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, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116814 Nr: 660-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA NETO, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do 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, do 

CPC).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 441 de 756



Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116773 Nr: 631-90.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACI XAVIER DE ASSIS, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116814 Nr: 660-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA NETO, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116814 Nr: 660-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA NETO, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para retirar nesta secretaria a Carta Precatória 

expedida no presente feito com o fim de promover a devida distribuição no 

Juízo Deprecado, em 5 dias, devendo ainda, também em 5 dias, comprovar 

nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116773 Nr: 631-90.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACI XAVIER DE ASSIS, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para retirar nesta secretaria a Carta Precatória 

expedida no presente feito com o fim de promover a devida distribuição no 

Juízo Deprecado, em 5 dias, devendo ainda, também em 5 dias, comprovar 

nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 1320-42.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI BRASILEIRO FARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte executada, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação. Apresentado o novo endereço, sendo este da 

comarca, recolha o autor o valor correspondente à diligência do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118216 Nr: 1255-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE CHRIS BERNARDINO SALES, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do 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, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 
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averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112103 Nr: 6193-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:9.869/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116740 Nr: 623-16.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GONZAGA SCHAFER DE 

OLIVEIRA - OAB:7176/RO, KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - 

OAB:6127, SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR - OAB:5912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA 

- OAB:MT/17408/O

 Vistos.

Considerando que o Ofício Circular n. 64/2018-CSC-CGJ convocou os 

Juízes de Direito das Varas Criminais para participarem do treinamento da 

utilização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, versão 

2.0 no dia 19 de março de 2018, às 8h às 18h na cidade de Cuiabá;

Considerando a necessidade de retorno para a Comarca no dia marcado 

para realização da audiência (20/03/2018);

Considerando a possibilidade de imprevistos na estrada e eventual atraso 

deste magistrado para a solenidade;

Deixo, desde já, REDESIGNADA a audiência para o dia 10 de abril de 2018, 

às 16h30min, acaso esta seja impossibilitada de ocorrer na data 

agendada.

Saliento que a serventia deverá aguardar acerca da realização ou não da 

audiência.

 Se a aludida audiência não feita, em razão da impossibilidade do 

magistrado de comparecer a tempo para executar o ato, as partes e/ou 

testemunhas deverão ser intimadas no balcão na ocasião em que 

comparecerem na Vara.

Acaso intimação se impossibilite intime-se o advogado das partes, via DJE, 

para que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos a intimação 

das testemunhas arroladas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103746 Nr: 2549-66.2017.811.0046

 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: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para retirarem nesta 

secretaria as Cartas Precatórias expedidas no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104578 Nr: 2888-25.2017.811.0046

 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: EPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF, EDSF, EKDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Decreto a revelia do requerido ELIABE DOS SANTOS FIEDLER, em 

razão da ausência de contestação.

2 - Haja vista que a presunção de veracidade dos fatos alegados é 

relativa, não induzindo na procedência do pedido e nem afastando o 

exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente 

comprovados, determino a intimação das partes para que requeiram o que 

entender de direito, especificando ainda as provas que pretende produzir.

3 - 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 – ainda, tendo em vista que a requerida EUDI KAROLAINE DOS SANTOS 

FIEDLER foi citada por edital, nomeio curadora especial a Defensoria 

Pública Estadual, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser a ela 

aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa.

6 - Autos ao MPE para manifestação.

 7 - P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100897 Nr: 1329-33.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALENTIM WINGENBACH, ALDERINO DE AMORIM 

CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, caso a parte entenda que não foi analisado alguma questão 

que alteraria o julgamento do mérito da demanda, deve lançar mãos de 

outros meios processuais para tentar corrigir o vício apontado na 

sentença.O que se percebe, é que o embargante pretende que seja 

reapreciada a questão e consequentemente proferida nova decisão, o que 

não se permite por meio de embargos de declaração.Assim sendo, por 

não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civ i l ,  NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117134 Nr: 804-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA, MARIA JOSE 

LISBOA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial executiva.

II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do NCPC.

III – Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do NCPC.

IV - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, consignando que, em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

V – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos.

 VI – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, determino que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via 

do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

de tudo lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do NCPC).

VII – Não encontrada a parte, ou não havendo bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

VIII – Acaso haja requesto por parte do exequente, expeça-se certidão de 

que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

NCPC), devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do NCPC).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117133 Nr: 803-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial executiva.

II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do CPC.

III – Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do CPC.

IV - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, consignando que, em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

V – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos.

 VI – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, determino que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via 

do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

de tudo lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do CPC).

VII – Não encontrada a parte, ou não havendo bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

VIII – Acaso haja requesto por parte do exequente, expeça-se certidão de 

que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

CPC), devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do CPC).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117134 Nr: 804-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA, MARIA JOSE 

LISBOA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado(a), para que proceda ao recolhimento e 

posterior comprovação nos autos, do valor relativo à diligência a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça, a saber: "Citação da parte requerida". 

Segue em anexo tabela própria dos Oficiais de Justiça.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 38395 Nr: 3093-64.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAMIAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CELSO DAMIÃO DA SILVA, 

devidamente qualificado, quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 

10.826/03, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva 

estatal. Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no 7.16.1 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e retificações 

necessárias.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. Restitua-se a fiança recolhida à fl. 

21.Declaro o perdimento da arma e munições apreendidas à fl. 28 em 

favor da União.Proceda-se, com relação à arma e munições apreendidas, 

nos termos do disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003 e da C.N.G.C.P. R. 

I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115859 Nr: 273-28.2018.811.0046

 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: MALEROHI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:14.992-A

 Tendo em vista que fora redesignada a data de audiência para o dia 14 de 

maio de 2018, às 14h00min, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte requerida, bem como a autora, da nova data de audiência acima 

citada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118318 Nr: 1288-32.2018.811.0046
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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: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo “códex”, RECEBO a petição inicial.Cite-se o requerido, para que 

querendo, apresente resposta constando o prazo de 30 (trinta) dias.Após, 

havendo contestação, intime-se a parte autora para réplica, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 1297-91.2018.811.0046

 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: RONIVON RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo “códex”, RECEBO a petição inicial.Cite-se o requerido, para que 

querendo, apresente resposta constando o prazo de 30 (trinta) dias.Após, 

havendo contestação, intime-se a parte autora para réplica, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117643 Nr: 1001-69.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

1.112,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111142 Nr: 5767-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARI TERESINHA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR RICARDO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

10,50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35538 Nr: 232-08.2011.811.0046

 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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente, 

na pessoa de sua advogada, para que tenha ciência do retorno dos autos 

à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88656 Nr: 1762-71.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DE ALMEIDA MENDES, NILSON 

DOMINGOS DE OLIVEIRA JUNIOR, CLODOALDO GARCIA BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20746/O, 

RAFAEL LUCAS ANDRADE SANTOS - OAB:40.284/GO

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o réu Clodoaldo Garcia Brum não possui advogado 

constituído nos autos e, devido à demora de se lotar a Comarca com 

Defensor Público, nomeio a Dra. Rosangela Bordinhão Baiaroski da Silva, 

para defender os interesses do denunciado supracitado, até a designação 

de novo defensor, sendo que ao final dos trabalhos será fixado 

honorários a seu favor.

 Intime-se a causídica da nomeação.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, devendo ser expedidas 

as guias de execução penal, caso não foram.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118108 Nr: 1217-30.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON QUEIROZ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cite-se o executado para que satisfaça a obrigação de fazer consignada 

no título extrajudicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver 

determinado no título, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devida desde o primeiro dia do inadimplemento, conforme cláusula 

sexta do título.

Não satisfeita a obrigação, intime-se o exequente para que, em 15 dias, 

requeira o que entender cabível.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68454 Nr: 1850-80.2014.811.0046

 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: SEBASTIÃO VAL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente, 

na pessoa de sua advogada, para que tenha ciência do retorno dos autos 

à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

 

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 – 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-53.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE ZANON NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000169-53.2017.8.11.0046 REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: GIOVANE ZANON NETO Sentença Vistos em 

correição. Trata-se de Ação de rito sumaríssimo em que VALDEIR 

PEREIRA DOS SANTOS - ME move em desfavor de GIOVANE ZANON 

NETO, 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 9838322, 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$ 

903,27 (novecentos e três reais e vinte e sete 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-11.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DALVANO PETTEMAN (REQUERIDO)

IMOBILIARIA OPCAO IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010280-11.2016.8.11.0046 REQUERENTE: THAIS SILVA MACIEL 

REQUERIDO: IMOBILIARIA OPCAO IMOVEIS LTDA - ME, EDER DALVANO 

PETTEMAN Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

A reclamante pretende ser indenizada pelos prejuízos morais e materiais 

suportados em decorrência de ter firmado com a reclamada um contrato 

para aquisição de um imóvel urbano na planta, quando efetuou o 

pagamento do valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais) em 04 (quatro) 

parcelas, conforme recibos acostados. Aduz que o contrato não foi 

cumprido no prazo estipulado, pelo que solicitou a restituição dos valores 
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pagos, o que não ocorreu. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que 

se impõe. Estabelece o art. 319, do Código de Processo Civil: “A petição 

inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação.” Estabelece ainda o art. 330 do CPC, que a petição inicial será 

indeferida: “A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o 

Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si.” No presente caso, vislumbro a impossibilidade de 

prosseguimento da lide, na forma posta, tendo em vista que ajuizou ação 

de conhecimento, com pedidos expressos de processo de execução, bem 

assim, muito embora tenha denominado a ação como “ação de restituição 

de quantia paga”, deixou de realizar pedido nesse sentido, se limitando a 

requerer a condenação em danos morais, e para o caso de não 

apresentação de defesa, a conversão automática em expropriação de 

bens. Nesse sentido: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA 

QUE EXTINGUIU O PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE 

DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO E DOS FATOS NARRADOS NA 

INICIAL. A petição inicial, pelo que se verifica, não contém os requisitos 

estabelecidos nos incisos do art. 282 do CPC e, portanto, não tem 

adequação lógica, de modo que da narração dos fatos não decorre 

logicamente a conclusão, motivo pelo qual a petição inicial é inepta. Causa 

de pedir incompatível com o pedido, de modo que não há como analisar a 

pretensão do autor. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - APL: 00012443320108260577 SP 0001244-33.2010.8.26.0577, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2013) No caso, importante 

salientar que o contrato de compra e venda de imóvel foi firmado pela 

parte reclamada, reclamante, bem como seu cônjuge, que no caso, de 

próprio punho redigiu autorização para a reclamante receber os valores, 

no entanto, é certo que “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito 

alheio, salvo quando autorizado por lei” (disposição do CPC), que não é o 

caso dos autos. Assim, no sistema dos Juizados Especiais, é vedado a 

representação de pessoa física, conforme disposição dos arts 8º, §1º, I, 

da Lei n. 9.099/95, pelo que não pode a reclamante pleitear direito que não 

cabe apenas à ela. Assim, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, 

a extinção do processo, sem resolução do mérito, se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO sem 

resolução do mérito, com arrimo nos artigos 485, I, e 330, I, §1º, I, II, IV, 

ambos do Código de Processo Civil. Isento do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Sentença pulicada no Pje. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) 

de Direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-11.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DALVANO PETTEMAN (REQUERIDO)

IMOBILIARIA OPCAO IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010280-11.2016.8.11.0046 REQUERENTE: THAIS SILVA MACIEL 

REQUERIDO: IMOBILIARIA OPCAO IMOVEIS LTDA - ME, EDER DALVANO 

PETTEMAN Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

A reclamante pretende ser indenizada pelos prejuízos morais e materiais 

suportados em decorrência de ter firmado com a reclamada um contrato 

para aquisição de um imóvel urbano na planta, quando efetuou o 

pagamento do valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais) em 04 (quatro) 

parcelas, conforme recibos acostados. Aduz que o contrato não foi 

cumprido no prazo estipulado, pelo que solicitou a restituição dos valores 

pagos, o que não ocorreu. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que 

se impõe. Estabelece o art. 319, do Código de Processo Civil: “A petição 

inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação.” Estabelece ainda o art. 330 do CPC, que a petição inicial será 

indeferida: “A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o 

Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si.” No presente caso, vislumbro a impossibilidade de 

prosseguimento da lide, na forma posta, tendo em vista que ajuizou ação 

de conhecimento, com pedidos expressos de processo de execução, bem 

assim, muito embora tenha denominado a ação como “ação de restituição 

de quantia paga”, deixou de realizar pedido nesse sentido, se limitando a 

requerer a condenação em danos morais, e para o caso de não 

apresentação de defesa, a conversão automática em expropriação de 

bens. Nesse sentido: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA 

QUE EXTINGUIU O PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE 

DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO E DOS FATOS NARRADOS NA 

INICIAL. A petição inicial, pelo que se verifica, não contém os requisitos 

estabelecidos nos incisos do art. 282 do CPC e, portanto, não tem 

adequação lógica, de modo que da narração dos fatos não decorre 

logicamente a conclusão, motivo pelo qual a petição inicial é inepta. Causa 

de pedir incompatível com o pedido, de modo que não há como analisar a 

pretensão do autor. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - APL: 00012443320108260577 SP 0001244-33.2010.8.26.0577, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2013) No caso, importante 

salientar que o contrato de compra e venda de imóvel foi firmado pela 

parte reclamada, reclamante, bem como seu cônjuge, que no caso, de 

próprio punho redigiu autorização para a reclamante receber os valores, 

no entanto, é certo que “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito 

alheio, salvo quando autorizado por lei” (disposição do CPC), que não é o 

caso dos autos. Assim, no sistema dos Juizados Especiais, é vedado a 

representação de pessoa física, conforme disposição dos arts 8º, §1º, I, 

da Lei n. 9.099/95, pelo que não pode a reclamante pleitear direito que não 

cabe apenas à ela. Assim, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, 

a extinção do processo, sem resolução do mérito, se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO sem 

resolução do mérito, com arrimo nos artigos 485, I, e 330, I, §1º, I, II, IV, 

ambos do Código de Processo Civil. Isento do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Sentença pulicada no Pje. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) 

de Direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010166-72.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BORDINHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

(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 COMODORO Numero do Processo: 

8010166-72.2016.8.11.0046 REQUERENTE: ALESSANDRA BORDINHAO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. E considerando que os elementos probatórios 

constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro 

sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A parte reclamante 

pretende ser indenizada pelos prejuízos morais e materiais que afirma ter 

suportado, afirmando que solicitou em 05/04/2016 o pagamento de um 

boleto bancário emitido pela reclamada no valor de R$ 53,84 (cinquenta e 

três reais e oitenta e quatro centavos) com vencimento em 15/03/2016 via 

cartão de crédito, no entanto afirma que ao verificar a fatura do cartão de 

crédito foi surpreendida com a cobrança em quadruplicidade do boleto, 

cuja cobrança indevida resultou em R$ 161,52 (cento e sessenta e um real 

e cinquenta e dois centavos). Encontrando-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante 

da hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise 

ao mérito da demanda, verifico que pretensão não merece parcial 

acolhimento. Eis os motivos. Temos por regra, que a responsabilidade 

pelas vendas e/ou serviços e suas respectivas contratações e 

verificação de dados pessoais dos clientes é da empresa que fornece 

diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, no caso, de 

relação de consumo stricto sensu, restou caracterizado o defeito do 

serviço e o dano decorrente desse defeito, pois, é responsabilidade da 

reclamada zelar pela incolumidade dos passageiros e respectivos 

pertences, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como soe ocorrer no presente 

caso. O mestre Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na 

Revista Júris Síntese nº 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o 

Código de Defesa do Consumidor é para o consumidor o que a 

Consolidação das Leis do Trabalho é para o trabalhador: ambas são 

legislações dirigidas a determinado segmento da população, visando a 

uma proteção especial aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. No caso, a empresa 

reclamada, nada provou em relação aos fatos alegados, aduzindo apenas 

que os valores cobrados se referem a serviços prestados. Em análise aos 

fatos e documentos carreados à inicial, verifico que a reclamante trouxe 

um “extrato de cartão para simples conferência”, onde consta o 

lançamento do valor de R$ 53,84 (cinquenta e três reais e quatro 

centavos) na data de 05/04, por quatro vezes, por Embratel TV Sat, bem 

assim, com a impugnação trouxe “resumo da fatura”, onde também 

constam os lançamentos dos valores em quadruplicidade. Portanto, 

inadmissível a conduta da reclamada em lançar na fatura do cartão de 

crédito da reclamante por quatro vezes, valor referente ao pagamento de 

uma fatura, visto que é de sua responsabilidade as cobranças feitas, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas. A parte 

reclamante juntou ao feito documentação que comprova sua alegação 

(extrato de cartão e resumo da fatura), em contrapartida a reclamada não 

juntou qualquer prova que possa desabonar os fatos alegados na 

exordial, mesmo tendo esta o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, 

CDC, bem como à sua disposição as provas necessárias. Portanto, não 

podemos olvidar do velho brocardo latino - allegatio et non probatio quasi 

non allegatio, já que "As meras alegações, desprovidas de base empírica, 

nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza" (STJ; 

1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. José Delgado). Nesse passo, a 

reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta omissiva de 

cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao consumidor. É 

indiscutível que a cobrança indevida de valores com descontos não 

autorizados em cartão de crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101). (negritei). O 

agir sem cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus 

de arcar com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). E diante das situações expostas, constato que os fatos 

e provas coligidas são determinantes para condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pela 

reclamante, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. “ Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 
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caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. A falha na prestação do 

serviço evidenciada da prova dos autos, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pelas condutas da reclamada, pela quebra da paz social da 

reclamante. O Código Civil Brasileiro, através do disposto nos arts. 186 e 

927 são aplicáveis ao caso em tela: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" (...) 

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo." Por sua vez, o instituto jurídico do dano 

moral ou extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em 

razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o 

agente causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova 

prática do mesmo tipo de evento danoso, cuja prevenção ocorre tanto de 

maneira pontual em relação ao caso concreto, como também de forma 

ampla para a sociedade com um todo, podendo ser representada por três 

verbos: compensar, punir e dissuadir. No que pertine ao “quantum” a ser 

indenizado, sopesando o bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica 

da vítima e do agente causador do dano, a repercussão social e pessoal, 

a possibilidade de superação psicológica do dano, a extensão da ofensa 

moral e/ou material, duração dos seus efeitos, o potencial inibitório do 

valor estabelecido, evitando-se o enriquecimento ilícito, entendo que o 

valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), se mostra suficiente para reparar os 

prejuízos sofridos pela reclamante, assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais. Para a 

reparação do dano material mostra-se imprescindível demonstrar-se o 

nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo 

prejuízo patrimonial que foi suportado. No caso, a reclamante não trouxe 

provas de que efetuou o pagamento da fatura objeto da lide, assim, tendo 

em vista que para a condenação da reclamada em repetição de indébito é 

imprescindível o efetivo pagamento da cobrança indevida. Sendo assim, 

no caso, incabível condenação de repetição de indébito, ante a não 

demonstração do pagamento dos lançamentos indevidos. POSTO ISTO e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que dispõe o inciso I, do artigo 

487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito 

para CONDENAR a parte reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (Três mil reais), a título de indenização pelos danos morais 

suportados por esta, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% desde a 

citação. Isento do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n. 

9.099/95). Sentença publicada no Pje. Intimem-se as parte. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Submeta-se a 

presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e homologação. 

Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010166-72.2016.8.11.0046 REQUERENTE: ALESSANDRA BORDINHAO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. E considerando que os elementos probatórios 

constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro 

sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A parte reclamante 

pretende ser indenizada pelos prejuízos morais e materiais que afirma ter 

suportado, afirmando que solicitou em 05/04/2016 o pagamento de um 

boleto bancário emitido pela reclamada no valor de R$ 53,84 (cinquenta e 

três reais e oitenta e quatro centavos) com vencimento em 15/03/2016 via 

cartão de crédito, no entanto afirma que ao verificar a fatura do cartão de 

crédito foi surpreendida com a cobrança em quadruplicidade do boleto, 

cuja cobrança indevida resultou em R$ 161,52 (cento e sessenta e um real 

e cinquenta e dois centavos). Encontrando-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante 

da hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise 

ao mérito da demanda, verifico que pretensão não merece parcial 

acolhimento. Eis os motivos. Temos por regra, que a responsabilidade 

pelas vendas e/ou serviços e suas respectivas contratações e 

verificação de dados pessoais dos clientes é da empresa que fornece 

diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, no caso, de 

relação de consumo stricto sensu, restou caracterizado o defeito do 

serviço e o dano decorrente desse defeito, pois, é responsabilidade da 

reclamada zelar pela incolumidade dos passageiros e respectivos 

pertences, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como soe ocorrer no presente 

caso. O mestre Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na 

Revista Júris Síntese nº 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o 

Código de Defesa do Consumidor é para o consumidor o que a 

Consolidação das Leis do Trabalho é para o trabalhador: ambas são 

legislações dirigidas a determinado segmento da população, visando a 

uma proteção especial aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. No caso, a empresa 

reclamada, nada provou em relação aos fatos alegados, aduzindo apenas 

que os valores cobrados se referem a serviços prestados. Em análise aos 

fatos e documentos carreados à inicial, verifico que a reclamante trouxe 

um “extrato de cartão para simples conferência”, onde consta o 

lançamento do valor de R$ 53,84 (cinquenta e três reais e quatro 

centavos) na data de 05/04, por quatro vezes, por Embratel TV Sat, bem 

assim, com a impugnação trouxe “resumo da fatura”, onde também 

constam os lançamentos dos valores em quadruplicidade. Portanto, 

inadmissível a conduta da reclamada em lançar na fatura do cartão de 

crédito da reclamante por quatro vezes, valor referente ao pagamento de 

uma fatura, visto que é de sua responsabilidade as cobranças feitas, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas. A parte 

reclamante juntou ao feito documentação que comprova sua alegação 

(extrato de cartão e resumo da fatura), em contrapartida a reclamada não 

juntou qualquer prova que possa desabonar os fatos alegados na 
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exordial, mesmo tendo esta o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, 

CDC, bem como à sua disposição as provas necessárias. Portanto, não 

podemos olvidar do velho brocardo latino - allegatio et non probatio quasi 

non allegatio, já que "As meras alegações, desprovidas de base empírica, 

nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza" (STJ; 

1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. José Delgado). Nesse passo, a 

reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta omissiva de 

cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao consumidor. É 

indiscutível que a cobrança indevida de valores com descontos não 

autorizados em cartão de crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101). (negritei). O 

agir sem cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus 

de arcar com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). E diante das situações expostas, constato que os fatos 

e provas coligidas são determinantes para condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pela 

reclamante, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. “ Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. A falha na prestação do 

serviço evidenciada da prova dos autos, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pelas condutas da reclamada, pela quebra da paz social da 

reclamante. O Código Civil Brasileiro, através do disposto nos arts. 186 e 

927 são aplicáveis ao caso em tela: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" (...) 

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo." Por sua vez, o instituto jurídico do dano 

moral ou extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em 

razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o 

agente causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova 

prática do mesmo tipo de evento danoso, cuja prevenção ocorre tanto de 

maneira pontual em relação ao caso concreto, como também de forma 

ampla para a sociedade com um todo, podendo ser representada por três 

verbos: compensar, punir e dissuadir. No que pertine ao “quantum” a ser 

indenizado, sopesando o bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica 

da vítima e do agente causador do dano, a repercussão social e pessoal, 

a possibilidade de superação psicológica do dano, a extensão da ofensa 

moral e/ou material, duração dos seus efeitos, o potencial inibitório do 

valor estabelecido, evitando-se o enriquecimento ilícito, entendo que o 

valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), se mostra suficiente para reparar os 

prejuízos sofridos pela reclamante, assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais. Para a 

reparação do dano material mostra-se imprescindível demonstrar-se o 

nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo 

prejuízo patrimonial que foi suportado. No caso, a reclamante não trouxe 

provas de que efetuou o pagamento da fatura objeto da lide, assim, tendo 

em vista que para a condenação da reclamada em repetição de indébito é 

imprescindível o efetivo pagamento da cobrança indevida. Sendo assim, 

no caso, incabível condenação de repetição de indébito, ante a não 

demonstração do pagamento dos lançamentos indevidos. POSTO ISTO e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que dispõe o inciso I, do artigo 

487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito 

para CONDENAR a parte reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (Três mil reais), a título de indenização pelos danos morais 

suportados por esta, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% desde a 

citação. Isento do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n. 

9.099/95). Sentença publicada no Pje. Intimem-se as parte. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Submeta-se a 

presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e homologação. 

Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-63.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANIR EUGENIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010132-63.2017.8.11.0046 REQUERENTE: OSVANIR EUGENIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc., A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E 

considerando que os elementos probatórios constantes dos autos são 

suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Pretende o reclamante ser indenizado pelos 

prejuízos morais suportados em decorrência da negativação de seu nome, 

afirmando que ao tentar realizar compras a crédito, estas foram negadas, 

onde “...pode verificar a existência de 01 (uma) restrição promovida pela 

parte requerida BANCO ITAUCARD S/A, no valor de R$192,00 (cento e 

noventa e dois reais) incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 

28/12/2013.” Aduz que “... a Requerida inseriu o nome da parte 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito quando esta NÃO possuía 

qualquer restrição, visto que as outras negativações se deram em datas 

posteriores.” E que “... esclarece categoricamente que não reconhece a 

restrição imposta, visto que jamais possuiu débitos junto à parte requerida. 

É ainda de grande valia ponderar que a parte reclamante jamais recebeu 

qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto débito, bem como nunca 

fora notificada previamente quanto à inclusão de seus dados nos 

cadastro restritivo ao crédito, vindo a ferir o art. 43, § 2° do CDC.” Requer 

ainda a declaração de inexistência do débito. No caso, mesmo em se 

tratando de matéria consumerista, onde haveria de ser aplicada a inversão 

do ônus da prova, tem-se que pelos fatos trazidos pelo reclamante se 

encontrar absolutamente desamparado de provas, não há que se 

proceder sequer à inversão probatória. Isso porque, segundo inteligência 

do art. 6º, VIII, do CDC, para inversão do ônus da prova em favor do 
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consumidor é necessário que se faça presente os requisitos de 

verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor. O juízo 

de verossimilhança é formado, portanto, a partir da prova indiciária, que 

possibilita ao juiz realizar uma associação entre dois fatos: um 

comprovado (o fato indiciário) e outro apenas alegado (o fato constitutivo 

do direito do consumidor). A prova do primeiro permite a ilação ou 

presunção de que o último também ocorreu, por lhe ser consequência 

ordinária. Há, em tal caso, simples praesumptio hominis realizada pelo 

julgador. Mas sem esse indício mínimo, não há de onde extrair a 

verossimilhança da alegação. Com efeito, indefiro a inversão do ônus 

probatório, em razão da ausência da verossimilhança da alegação, uma 

vez inexiste nos autos pelo menos uma prova indireta (indício) da qual se 

possa inferir que provavelmente é verdadeira a alegação do consumidor. 

Assim, em análise ao mérito da demanda, verifico que pretensão não 

merece acolhimento. Eis os motivos. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte reclamante sustenta que a negativação de seu nome é indevida 

pois, “não reconhece a restrição imposta, visto que jamais possuiu débitos 

junto à parte requerida”. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança/negativação por meio de elementos 

de prova que indicam a validade do negócio jurídico, na medida em que 

restou caracterizada a contratação de cartão de crédito com a reclamada, 

através de apresentação de telas do sistema, comprovantes de utilização 

do cartão de crédito, faturas emitidas, Aviso de Recebimento 

comprovando envio de cobrança/notificação no endereço constante da 

inicial, bem como mídia juntada, contemplando gravação telefônica mantida 

entre o reclamante, sua esposa e atendentes da demandada, que 

confirma seus dados e a confirmação a contratação do cartão, solicitação 

de financiamento, e ainda de parcelamento, inclusive com confissão de 

débitos. Acrescente-se a isso o fato de que o reclamante impugnou o 

áudio gravado pela reclamada aduzindo que o mesmo não comprova a 

existência de débito, ou solicitação de serviço, quando na inicial quando 

na inicial o reclamante afirma veementemente que “não reconhece a 

restrição imposta, visto que jamais possuiu débitos junto à parte 

requerida”, assim, a alegação de que o valor da negativação é diferente 

daquele trazido com a defesa, não merece credibilidade, até porque é 

certo que com o passar do tempo a divida é somada de encargos. 

Importante registrar que atualmente as contratações de serviços de 

telefonia/internet/tv/cartões de crédito, ocorrem por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido e simplificado de adesão ao 

contrato do serviço público citado, onde inexistem contratos assinados, 

bastando a declaração inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado 

por parte do aderente e a relação jurídica é perfectibilizada. Nesse passo, 

tenho que a parte reclamante não manteve as alegações constantes na 

inicial de inexistência de relação jurídica, buscando na impugnação 

reverter à situação narrada na inicial, tendo a empresa reclamada trazido 

provas capazes de demonstrar a legitimidade da cobrança, por método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica, pelo que a cobrança é plenamente devida, não 

havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou 

indenização por danos materiais ou morais. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Os 

documentos juntados pela parte demandada (telas sistêmicas, cd de 

gravação do call center e relatório de chamadas) comprovam a dívida que 

originou a inscrição e a utilização dos serviços contratados, o que se 

constitui em elemento probatório que obstaculiza o pedido da parte autora. 

Em relação ao pedido de indenização pelo dano moral que supostamente a 

inscrição tenha causado, é de se manter a improcedência do pedido, por 

corolário. Honorários recursais fixados em 15% sobre o valor da causa. 

Suspensa a exigibilidade, face AJG. Sentença mantida. Negaram 

provimento ao apelo. (TJRS - AC: 00577851720178217000, Relator: 

EDUARDO JOÃO LIMA COSTA, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/08/2017) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E INSCRIÇAO 

NEGATIVA INDEVIDA. AUTOR QUE NEGA A RELAÇÃO DE DIREITO 

CONTRATUAL ENSEJADORA DO DÉBITO. RÉ QUE COMPROVA A 

EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS, BEM COMO DO APONTAMENTO NEGATIVOS. 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL AFASTADA. A parte ré pede provimento ao 

recurso, para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a 

presente ação indenizatória, desconstituindo o débito e a condenando ao 

pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 

8.800,00. Hipótese em que comprovada satisfatoriamente nos autos a 

contratação do cartão de crédito, pelo autor, a existência e exigibilidade 

dos débitos, bem como a aceitação ao reparcelamento oferecido pela ré. 

Mídia juntada pela ré contemplando gravação telefônica mantida entre o 

autor e atendente da loja demandada. Ônus da prova. Comprovada a 

existência de causa extintiva, modificativa e impeditiva do direito do autor. 

Responsabilização civil afastada. Danos morais inocorrentes. Sentença 

reformada. Recurso provido. (TJRS - RCIV: 00518106220168219000, 

Relator: JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017). Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança e da negativação, já que 

presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Outrossim, a 

boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio do direito contratual 

contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome parte em relação 

negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas 

que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre 

múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, 

ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, analisando as provas 

trazidas pelo reclamante e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé do reclamante, nos termos do artigo 79 

e seguintes do CPC, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado, a qual, 

como se sabe, determina aplicação de sanções, nos termos dos artigos 

79 e seguintes CPC. No caso dos autos, não há dúvida que a conduta 

supracitada se subsume ao art. 80 do CPC. Nesse contexto é dever do 

juiz condenar ao pagamento da multa, nos termos do art. 81 do mesmo 

código. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487, I, do CPC, o que faço com resolução do mérito e 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 

e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Revogo 

a decisão liminar, por ventura deferida comunique-se. Sentença publicada 

no Pje. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de 

Direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010132-63.2017.8.11.0046 REQUERENTE: OSVANIR EUGENIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc., A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E 

considerando que os elementos probatórios constantes dos autos são 

suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Pretende o reclamante ser indenizado pelos 

prejuízos morais suportados em decorrência da negativação de seu nome, 

afirmando que ao tentar realizar compras a crédito, estas foram negadas, 

onde “...pode verificar a existência de 01 (uma) restrição promovida pela 

parte requerida BANCO ITAUCARD S/A, no valor de R$192,00 (cento e 

noventa e dois reais) incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 

28/12/2013.” Aduz que “... a Requerida inseriu o nome da parte 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito quando esta NÃO possuía 

qualquer restrição, visto que as outras negativações se deram em datas 

posteriores.” E que “... esclarece categoricamente que não reconhece a 

restrição imposta, visto que jamais possuiu débitos junto à parte requerida. 

É ainda de grande valia ponderar que a parte reclamante jamais recebeu 

qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto débito, bem como nunca 

fora notificada previamente quanto à inclusão de seus dados nos 

cadastro restritivo ao crédito, vindo a ferir o art. 43, § 2° do CDC.” Requer 

ainda a declaração de inexistência do débito. No caso, mesmo em se 

tratando de matéria consumerista, onde haveria de ser aplicada a inversão 

do ônus da prova, tem-se que pelos fatos trazidos pelo reclamante se 

encontrar absolutamente desamparado de provas, não há que se 

proceder sequer à inversão probatória. Isso porque, segundo inteligência 

do art. 6º, VIII, do CDC, para inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor é necessário que se faça presente os requisitos de 

verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor. O juízo 

de verossimilhança é formado, portanto, a partir da prova indiciária, que 

possibilita ao juiz realizar uma associação entre dois fatos: um 

comprovado (o fato indiciário) e outro apenas alegado (o fato constitutivo 

do direito do consumidor). A prova do primeiro permite a ilação ou 

presunção de que o último também ocorreu, por lhe ser consequência 

ordinária. Há, em tal caso, simples praesumptio hominis realizada pelo 

julgador. Mas sem esse indício mínimo, não há de onde extrair a 

verossimilhança da alegação. Com efeito, indefiro a inversão do ônus 

probatório, em razão da ausência da verossimilhança da alegação, uma 

vez inexiste nos autos pelo menos uma prova indireta (indício) da qual se 

possa inferir que provavelmente é verdadeira a alegação do consumidor. 

Assim, em análise ao mérito da demanda, verifico que pretensão não 

merece acolhimento. Eis os motivos. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte reclamante sustenta que a negativação de seu nome é indevida 

pois, “não reconhece a restrição imposta, visto que jamais possuiu débitos 

junto à parte requerida”. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança/negativação por meio de elementos 

de prova que indicam a validade do negócio jurídico, na medida em que 

restou caracterizada a contratação de cartão de crédito com a reclamada, 

através de apresentação de telas do sistema, comprovantes de utilização 

do cartão de crédito, faturas emitidas, Aviso de Recebimento 

comprovando envio de cobrança/notificação no endereço constante da 

inicial, bem como mídia juntada, contemplando gravação telefônica mantida 

entre o reclamante, sua esposa e atendentes da demandada, que 

confirma seus dados e a confirmação a contratação do cartão, solicitação 

de financiamento, e ainda de parcelamento, inclusive com confissão de 

débitos. Acrescente-se a isso o fato de que o reclamante impugnou o 

áudio gravado pela reclamada aduzindo que o mesmo não comprova a 

existência de débito, ou solicitação de serviço, quando na inicial quando 

na inicial o reclamante afirma veementemente que “não reconhece a 

restrição imposta, visto que jamais possuiu débitos junto à parte 

requerida”, assim, a alegação de que o valor da negativação é diferente 

daquele trazido com a defesa, não merece credibilidade, até porque é 

certo que com o passar do tempo a divida é somada de encargos. 

Importante registrar que atualmente as contratações de serviços de 

telefonia/internet/tv/cartões de crédito, ocorrem por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido e simplificado de adesão ao 

contrato do serviço público citado, onde inexistem contratos assinados, 

bastando a declaração inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado 

por parte do aderente e a relação jurídica é perfectibilizada. Nesse passo, 

tenho que a parte reclamante não manteve as alegações constantes na 

inicial de inexistência de relação jurídica, buscando na impugnação 

reverter à situação narrada na inicial, tendo a empresa reclamada trazido 

provas capazes de demonstrar a legitimidade da cobrança, por método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica, pelo que a cobrança é plenamente devida, não 

havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou 

indenização por danos materiais ou morais. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Os 

documentos juntados pela parte demandada (telas sistêmicas, cd de 

gravação do call center e relatório de chamadas) comprovam a dívida que 

originou a inscrição e a utilização dos serviços contratados, o que se 

constitui em elemento probatório que obstaculiza o pedido da parte autora. 

Em relação ao pedido de indenização pelo dano moral que supostamente a 

inscrição tenha causado, é de se manter a improcedência do pedido, por 

corolário. Honorários recursais fixados em 15% sobre o valor da causa. 

Suspensa a exigibilidade, face AJG. Sentença mantida. Negaram 

provimento ao apelo. (TJRS - AC: 00577851720178217000, Relator: 

EDUARDO JOÃO LIMA COSTA, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/08/2017) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E INSCRIÇAO 

NEGATIVA INDEVIDA. AUTOR QUE NEGA A RELAÇÃO DE DIREITO 

CONTRATUAL ENSEJADORA DO DÉBITO. RÉ QUE COMPROVA A 

EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS, BEM COMO DO APONTAMENTO NEGATIVOS. 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL AFASTADA. A parte ré pede provimento ao 

recurso, para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a 

presente ação indenizatória, desconstituindo o débito e a condenando ao 

pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 

8.800,00. Hipótese em que comprovada satisfatoriamente nos autos a 

contratação do cartão de crédito, pelo autor, a existência e exigibilidade 

dos débitos, bem como a aceitação ao reparcelamento oferecido pela ré. 

Mídia juntada pela ré contemplando gravação telefônica mantida entre o 

autor e atendente da loja demandada. Ônus da prova. Comprovada a 

existência de causa extintiva, modificativa e impeditiva do direito do autor. 

Responsabilização civil afastada. Danos morais inocorrentes. Sentença 

reformada. Recurso provido. (TJRS - RCIV: 00518106220168219000, 

Relator: JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017). Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança e da negativação, já que 

presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Outrossim, a 

boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio do direito contratual 

contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome parte em relação 

negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas 

que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre 

múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, 

ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, analisando as provas 

trazidas pelo reclamante e as provas trazidas pela reclamada, resta 
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caracterizada a litigância de má fé do reclamante, nos termos do artigo 79 

e seguintes do CPC, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado, a qual, 

como se sabe, determina aplicação de sanções, nos termos dos artigos 

79 e seguintes CPC. No caso dos autos, não há dúvida que a conduta 

supracitada se subsume ao art. 80 do CPC. Nesse contexto é dever do 

juiz condenar ao pagamento da multa, nos termos do art. 81 do mesmo 

código. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487, I, do CPC, o que faço com resolução do mérito e 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 

e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Revogo 

a decisão liminar, por ventura deferida comunique-se. Sentença publicada 

no Pje. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de 

Direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-35.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL WILLIAN CELSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 COMODORO Numero do Processo: 

1000015-35.2017.8.11.0046 REQUERENTE: GABRIEL WILLIAN CELSO 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc., A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E considerando que 

os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Pretende a parte reclamante ser indenizada pelos prejuízos morais e 

materiais que afirma ter suportado em razão de seguidas quedas no 

fornecimento de energia elétrica em sua residência que levaram seu 

refrigerador a não mais gelar, cujo técnico particular lhe informou que o 

motivo foram decorrentes das quedas. Aduz que após requerer o 

ressarcimento dos prejuízos, o mesmo foi negado em razão da alegação 

da parte reclamada de que não houveram quedas no fornecimento de 

energia na data do ocorrido. Primeiramente registre-se que conforme § 3º, 

do art. 485 do CPC, as matérias constantes constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, serão conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. E, em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. A competência é a medida 

exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a 

jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. 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. Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani 

Fidélis dos Santos “A incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, 

de ofício. Mas, se ele não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da 

contestação (art. 113, § 1º), como matéria preliminar de defesa (art. 330, 

II) e não por exceção (art. 307). Isto quer dizer que a simples alegação de 

incompetência absoluta, embora procedente, não suspende o processo, 

como ocorre com a exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. 

(...)” (Da obra“ Manual de Direito Processual Civil, v. I, pág. 157). (grifei e 

negritei). Preconiza o §1º, do art. 64, do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” Concludentemente, para que 

uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que 

não se cuida de questão complexa. In casu, tenho que a matéria a ser 

apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia), para 

que se possa avaliar qual a melhor forma de se garantir os direitos do 

consumidor pela avaria em seu refrigerador, após a quedas no 

fornecimento de energia elétrica, de modo que não será possível avaliar 

sem a realização de perícia técnica se houveram interrupções no 

fornecimento de energia elétrica no dia do ocorrido, bem como se o defeito 

apresentado no refrigerador foi decorrente das mesmas, já que nos autos 

não restou comprovado por qualquer meio, qual o problema havido no 

refrigerador e sua causa. Assim, causa em exame ostenta complexidade 

em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de 

perícia. Assim, a prova necessária ao desate do caso, não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os 

procedimentos afetos aos Juizados, consonante determina a norma 

inserta no Art. 2º da Lei 9.099/95, de modo que não será possível delimitar 

sem a realização de perícia técnica a responsabilidade do reclamado pelos 

prejuízos que afirma a reclamante ter suportado. 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 

ordinárias para solução do litígio. Ante o exposto, face à incompetência do 

Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Isento do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Sentença Publicada no Pje. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-35.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL WILLIAN CELSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 COMODORO Numero do Processo: 

1000015-35.2017.8.11.0046 REQUERENTE: GABRIEL WILLIAN CELSO 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc., A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E considerando que 

os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Pretende a parte reclamante ser indenizada pelos prejuízos morais e 

materiais que afirma ter suportado em razão de seguidas quedas no 

fornecimento de energia elétrica em sua residência que levaram seu 

refrigerador a não mais gelar, cujo técnico particular lhe informou que o 

motivo foram decorrentes das quedas. Aduz que após requerer o 

ressarcimento dos prejuízos, o mesmo foi negado em razão da alegação 

da parte reclamada de que não houveram quedas no fornecimento de 

energia na data do ocorrido. Primeiramente registre-se que conforme § 3º, 

do art. 485 do CPC, as matérias constantes constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, serão conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. E, em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. A competência é a medida 
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exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a 

jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. 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. Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani 

Fidélis dos Santos “A incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, 

de ofício. Mas, se ele não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da 

contestação (art. 113, § 1º), como matéria preliminar de defesa (art. 330, 

II) e não por exceção (art. 307). Isto quer dizer que a simples alegação de 

incompetência absoluta, embora procedente, não suspende o processo, 

como ocorre com a exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. 

(...)” (Da obra“ Manual de Direito Processual Civil, v. I, pág. 157). (grifei e 

negritei). Preconiza o §1º, do art. 64, do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” Concludentemente, para que 

uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que 

não se cuida de questão complexa. In casu, tenho que a matéria a ser 

apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia), para 

que se possa avaliar qual a melhor forma de se garantir os direitos do 

consumidor pela avaria em seu refrigerador, após a quedas no 

fornecimento de energia elétrica, de modo que não será possível avaliar 

sem a realização de perícia técnica se houveram interrupções no 

fornecimento de energia elétrica no dia do ocorrido, bem como se o defeito 

apresentado no refrigerador foi decorrente das mesmas, já que nos autos 

não restou comprovado por qualquer meio, qual o problema havido no 

refrigerador e sua causa. Assim, causa em exame ostenta complexidade 

em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de 

perícia. Assim, a prova necessária ao desate do caso, não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os 

procedimentos afetos aos Juizados, consonante determina a norma 

inserta no Art. 2º da Lei 9.099/95, de modo que não será possível delimitar 

sem a realização de perícia técnica a responsabilidade do reclamado pelos 

prejuízos que afirma a reclamante ter suportado. 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 

ordinárias para solução do litígio. Ante o exposto, face à incompetência do 

Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Isento do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Sentença Publicada no Pje. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-41.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON OTAVIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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 COMODORO Numero do Processo: 

8010127-41.2017.8.11.0046 REQUERENTE: EDSON OTAVIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da 

lavra do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição 

do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis “dirigir o processo, 

apreciando os pedidos de produção de provas e determinando a 

realização de outras que entenda necessárias;” conforme art. 9º,I, a) do 

citado Provimento. E considerando que a necessidade de instrução 

processual, mediante produção de prova documental, para possibilitar o 

julgamento do feito por esta Juíza Leiga, é que RECOMENDO a conversão 

do julgamento em diligência para DETERMINAR: A intimação do reclamante, 

para que no prazo de 10 (dez) dias apresente o comprovante de 

pagamento do valor contratado com a empresa Intell Eletrificação, e 

comprovantes de despesas que por ventura teve para a realização da 

eletrificação rural objetos da lide, uma vez que consta nos autos apenas 

um orçamento. Após, faça nova conclusão. Intimem-se as partes. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely 

Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 023 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, não usufruiu a 

Licença Médica do dia 09.3.18;

CONSIDERANDO que a referida Servidora comunicou a Central de 

Administração que estará afastada de suas funções para trato de 

assuntos particulares, nos dias 12 e 13.3.18

RESOLVE:

ART. 1º - Revogar em parte a Portaria nº 022/18/DF, datada de 05.03.18, 

que designou 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, no dia 09.3.18, tendo em vista que a Gestora Judiciária não 

usufruiu a licença médica do dia referido;

ART. 2º - 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 12 e 13 de março de 2018.

ART. 3º - 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. 26/2018-DF

 O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 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 o Art.2º da Portaria nº 025/18/DF, que 

Designou a Servidora DIONAIRE PEREIRA BUENO VITOR, matrícula 4932- 

Técnica Judiciária efetiva desta Comarca, para exercer a função de 

Gestora Judiciária no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos, onde se lê: 

Gestor Judiciário Substituto, leia-se: Gestor Judiciário, a partir de 

21.12.2017.

 Art. 2º - ALTERAR a Portaria n.º 056/14/DF, de 25.7.14, que designou a 

Servidora DIONAIRE PEREIRA BUENO VÍTOR, Técnica Judiciária Efetiva 

desta Comarca, Matrícula n.º 4932, para exercer o cargo FC de Gestora 

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.

 Art. 3º - Ciência a Servidora.
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 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. 027/18/DF

 O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a solicitação verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Ednei Ferreira dos Santos, Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca.

 RESOLVE:

EXONERAR MAXWELL LATORRACA DELGADO, matrícula n. 12635, 

portador do RG n. 11128003 e CPF n. 883.978.311-34, do cargo de 

Assessor de Gabinete I do (a) Gabinete do Juiz - 3ª Vara - Comarca de 

Jaciara - SDCR , a partir de 14 de março de 2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Jaciara, 14 de março de 2018

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 027/18/DF

 O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a solicitação verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Ednei Ferreira dos Santos, Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca.

 RESOLVE:

EXONERAR MAXWELL LATORRACA DELGADO, matrícula n. 12635, 

portador do RG n. 11128003 e CPF n. 883.978.311-34, do cargo de 

Assessor de Gabinete I do (a) Gabinete do Juiz - 3ª Vara - Comarca de 

Jaciara - SDCR , a partir de 14 de março de 2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Jaciara, 14 de março de 2018

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4169 Nr: 1180-15.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU BERTOLIN, IVETE DE FÁTIMA FERST 

BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ELAINE 

ARENHART DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, RODRIGO LEMOS CURADO - 

OAB:27.638/GO

 Vistos etc.

Inicialmente, proceda-se a correta classificação do feito no sistema.

 Ainda, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da 

determinação de fls.411.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 505-22.2016.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE FRANCISCA SOARES, Mariana Arruda de 

Almeida, PHSDS, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - 

OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

O prazo começa a fluir a partir da publicação da intimação, para que a 

inventariante apresente o plano de partilha amigável, com o valor do bens, 

e apresente a GIA-ITCD - SEFAZ em relação a Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso, sob pena de remoção do encargo.

Decorrido o prazo, certifique-se voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 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.: 90470 Nr: 1610-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON BARBOSA DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, com nova redação da Lei nº 

10.931/2004, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de busca e 

apreensão proposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, em 

desfavor de Gelson Barbosa dos Santos-ME, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º do 

CPC.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas, inclusive no Cartório 

Distribuidor.Às Providências.Jaciara/MT, 08 de março de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100259 Nr: 6282-51.2017.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA ALVES DA SILVA, Orli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NOVAES FORTES - 

OAB:22919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, considerando tudo mais que dos autos constam, julgo 

procedente o pedido inicial para o fim de decretar a interdição de Orli da 

Silva, nascido em 15/05/1971, filho de Orides da Silva e Ilda Ferreira da 

Silva, declarando-o incapaz de exercer, sem atuação de sua curadora, o 

exercício de direitos patrimoniais, negociais, em relação ao corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, a privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto e, conforme artigo 755, inciso I, do CPC, nomeio-lhe 

como curadora a Sra. Vera Alves da Silva.Em observância ao §3º do 

artigo 755 do CPC (...) 1º) data do registro;2º) nome, prenome, idade, 

estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, 

data e cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, 

bem como o nome do cônjuge, se for casado;3º) data da sentença, nome 

e vara do juiz que o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e 

residência do curador;5º) nome do requerente da interdição e causa 

desta;6º) limites da curadoria, quando for parcial a interdição;7º) lugar 
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onde está internado o interdito. Deve ainda a curadora prestar, 

anualmente, contas de sua administração ao juízo, apresentando o 

balanço do respectivo ano.Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Sem custas.Ciência à DPE e ao MPE.Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 09 de março de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89436 Nr: 1081-78.2017.811.0010

 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: YRDS, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para realização de 

audiência, o membro do MPE estará em gozo de folgas compensatórias, 

conforme Ofício anexado, redesigno audiência de instrução para o dia 19 

de abril de 2018, às 13h30min.

Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do dia 

05/04/2018.

Intimações e diligências necessárias, conforme determinado no despacho 

de ref. 77.

Ciência à DPE e ao MPE.

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.: 91864 Nr: 2310-73.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKNDSL, VKNDSL, JNDS, JCNSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para realização de 

audiência, o membro do MPE estará em gozo de folgas compensatórias, 

conforme Ofício anexado, redesigno audiência de instrução para o dia 19 

de abril de 2018, às 14h30min.

Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do dia 

05/04/2018.

Intimações e diligências necessárias, conforme determinado na decisão de 

ref. 56.

Ciência à DPE e ao MPE.

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.: 60073 Nr: 3318-90.2014.811.0010

 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: FRANCISCA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante a todo o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I, do 

NCPC, resolvo o mérito do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a implantar o 

benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição à autora, no 

valor a ser calculado nos termos do RE 631.240, a partir de 07.10.2014.Os 

juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), (...) Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Jaciara/MT, 12 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90155 Nr: 1457-64.2017.811.0010

 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: ARLINDO ATHANAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI RAIMUNDO 

SAMPAIO - OAB:106782

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência redesignada para o dia 20/03/2018, às 

15:30 horas, nos autos da Carta Precatória n.º 0105.17.501.179-6, em 

trâmite na Vara da Infância, Juventude e Precatórias Cíveis da Comarca de 

governador Valadares - MG, conforme informação juntada aos autos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46693 Nr: 1744-37.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ESTÊNIO LUZ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de fls. 241/e verso.

Proceda consoante se requer, devendo ser observado o disposto no art. 

838, e incisos, do NCPC.

Após, cumpram-se as demais determinações contidas na r. sentença 

homologatória de transação (fls. 233/234).

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.: 46179 Nr: 1170-14.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA KRISTINA DOS SANTOS, MFDS, ESPOLIO DE 

MARIO APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Diniz - OAB:18.808 - 

GO, José Carlos Ribeiro Issy - OAB:18.799 - GO

 Vistos etc.

É de ver que o presente procedimento teve desfecho (r. sentença de fls. 

233/240).

Transitada em julgado o r. “decisum” (fl. 241), houve pedido de 

cumprimento de sentença (fls. 243/245).
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Nesse particular, este juízo, por meio de despacho prolatado pelo, ao 

tempo, MM. Juiz Titular José Mauro Nagib Jorge (fl. 246) entendeu por bem 

determinar a habilitação do crédito nos autos de Recuperação Judicial.

Contudo, atenta que nos autos da Recuperação Judicial – processo n.º 

53021 – houve o acertamento para pagamento de passivos da Usina 

Jaciara S/A por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ante a arrematação do patrimônio que constituía a 

Unidade Produtiva Isolada (UPI) das Usinas Pantanal e Jaciara 

(transferência patrimonial), necessária a manifestação da referida 

empresa arrematante, bem como do atual Administrador Judicial da 

Recuperação Judicial, em 15 (quinze) dias, razão pela qual REVOGO o 

despacho lançado à fl. 246.

Intimem-se.

Após, tornem os autos conclusos para outras deliberações consideradas 

pertinentes.

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.: 25884 Nr: 2387-97.2008.811.0010

 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: HELIO PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA MACIEL ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGN, CIPA LTDA - COLONIZADORA 

INDUSTRIAL PASTORIO E AGRÍCOLA, CLARIO VIANA FEITOSA, ESPÓLIO 

DE JOANA DA COSTA FERREIRA, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, 

ANGELA TEIXEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE 

o pedido de usucapião movida por HELIO PERERIA DA SILVA e CLAUDIA 

MARCIAL ESTEVES em face do ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA 

FERREIRA, e, consequentemente, DECLARO pertencer-lhes o domínio do 

imóvel descrito na petição inicial, pela prescrição aquisitiva, o que faço 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Deverá a 

presente sentença servir de título para a nova matrícula, oportunamente, 

no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, município onde 

encontra-se situado o imóvel em questão.O mandado deverá conter a 

completa descrição do perímetro do imóvel, a data do trânsito em julgado 

desta sentença e a completa qualificação dos autores (consignando o 

benefício processual da gratuidade de justiça, fl. 32).Condeno o Espólio de 

Joana da Costa Ferreira ao pagamento das custas, despesas 

processuais. Sem honorários. Ainda, condeno o Estado de Mato Grosso 

ao pagamento de honorários advocatícios à profissional nomeada nos 

autos, Dra. Joseane malheiros Alvim Parmigiani (fl. 77), os quais fixo em 04 

(quatro)URH, nos termos da tabela da OAB e CNGC/MT.Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE mandado para o registro da sentença no CRI local e 

após arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Retifique-se a capa dos 

autos.Às providências.Jaciara - MT, 12 de março de 2017.Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3665 Nr: 17-44.1991.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO TOLEDO MALULI - OAB:GO 

8.534-A

 Vistos etc.

Como é de sabença, William Habib Naoum veio a óbito (fl. 118).

Desta feita:

 a)tendo em vista a juntada de certidão de óbito de William Habib Naoum (fl. 

119), determino a suspensão do regular trâmite da pretensão executiva, 

até a sua regularização (Art. 313, inciso I, do NCPC), que deverá ocorrer 

com a citação dos sucessores ou herdeiros do extinto que, por sua vez, 

cientes, deverão manifestar interesse na sucessão processual, no prazo 

de 30 dias (Art. 110, NCPC), cabendo, não bastasse, à exequente as 

diligências necessárias ao fornecimento do endereço, caso já não figure 

nos autos;

b)defiro o pedido de inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e 

Construtora, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações 

S/A, bem como de Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo 

passivo desta actio (fls. 128/138);

c)atenta à alegação de fraude à execução pela União, intime-se, ainda, a 

PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMETOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

para manifestar em 15 (quinze) dias.

 Após, intime-se a exequente para manifestar em 15 (quinze) dias e, 

advindo petitório ou não, tornem os autos conclusos para outras 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4424 Nr: 4-21.1986.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL - IAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SANCHES - 

PROCURAODOR REGIONAL - OAB:33016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, Julio Tardin - OAB:4479/MT, PRISCILA 

ROSA VIEIRA RORIZ - OAB:34.171/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI 

- OAB:8534-A

 Vistos etc.

Como é de sabença, William Habib Naoum veio a óbito (fl. 118).

Desta feita:

 a)tendo em vista a juntada de certidão de óbito de William Habib Naoum (fl. 

118), determino a suspensão do regular trâmite da pretensão executiva, 

até a sua regularização (Art. 313, inciso I, do NCPC), que deverá ocorrer 

com a citação dos sucessores ou herdeiros do extinto que, por sua vez, 

cientes, deverão manifestar interesse na sucessão processual, no prazo 

de 30 dias (Art. 110, NCPC), cabendo, não bastasse, à exequente as 

diligências necessárias ao fornecimento do endereço, caso já não figure 

nos autos;

b)defiro o pedido de inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e 

Construtora, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações 

S/A, bem como de Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo 

passivo desta actio (fls. 151/160);

c)atenta à alegação de fraude à execução pela União, intime-se, ainda, a 

PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMETOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

para manifestar em 15 (quinze) dias.

 Após, intime-se a exequente para manifestar em 15 (quinze) dias e, 

advindo petitório ou não, tornem os autos conclusos para outras 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3651 Nr: 14-89.1991.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO TOLEDO MALULI - OAB:GO 

8.534-A

 Vistos etc.

Como é de sabença, William Habib Naoum veio a óbito.
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Desta feita:

 a)tendo em vista a juntada de certidão de óbito de William Habib Naoum (fl. 

109), determino a suspensão do regular trâmite da pretensão executiva, 

até a sua regularização (Art. 313, inciso I, do NCPC), que deverá ocorrer 

com a citação dos sucessores ou herdeiros do extinto que, por sua vez, 

cientes, deverão manifestar interesse na sucessão processual, no prazo 

de 30 dias (Art. 110, NCPC), cabendo, não bastasse, à exequente as 

diligências necessárias ao fornecimento do endereço, caso já não figure 

nos autos;

b)defiro o pedido de inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e 

Construtora, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações 

S/A, bem como de Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo 

passivo desta actio (fls. 118/127);

c)atenta à alegação de fraude à execução pela União, intime-se, ainda, a 

PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMETOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

para manifestar em 15 (quinze) dias;

 Após, intime-se a exequente para manifestar em 15 (quinze) dias e, 

advindo petitório ou não, tornem os autos conclusos para outras 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25771 Nr: 2236-34.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOYACORN CONSULTORIA E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

ALCINDO JORGE SCHINOCA, MARICILDA APARECIDA SCHINOCA, 

EVERTON JORGE SCHINOCA, VANICE ESTER WESZ BIRCK

 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: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5720 Nr: 1496-91.1999.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL - IAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SANCHES - 

PROCURAODOR REGIONAL - OAB:33016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos etc.

Atenta ao anunciado à fl. 68, e verso, e ao teor do petitório constante dos 

autos de Cód. n.º 3651, William Habib Naoum veio a óbito.

Desta feita:

 a)tendo em vista a juntada de certidão de óbito de William Habib Naoum, 

determino a suspensão do regular trâmite da pretensão executiva, até a 

sua regularização (Art. 313, inciso I, do NCPC), que deverá ocorrer com a 

citação dos sucessores ou herdeiros do extinto que, por sua vez, cientes, 

deverão manifestar interesse na sucessão processual, no prazo de 30 

dias (Art. 110, NCPC), cabendo, não bastasse, à exequente as diligências 

necessárias ao fornecimento do endereço, caso já não figure nos autos;

b)defiro o pedido de inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e 

Construtora, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações 

S/A, bem como de Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo 

passivo desta actio (fls. 118/127);

c)atenta à alegação de fraude à execução pela União, intime-se, ainda, a 

PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMETOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

para manifestar em 15 (quinze) dias;

 Após, intime-se a exequente para manifestar em 15 (quinze) dias e, 

advindo petitório ou não, tornem os autos conclusos para outras 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50177 Nr: 1982-22.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVRDC, RVDMC, DARDC, DADMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiciane Rodrigues de Arruda 

- OAB:12.822 - MS, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a 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.: 102021 Nr: 7045-52.2017.811.0010

 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: GENERALI BRASIL SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VALTER ALVES DO CARMO, 

FRANCISCO JOSE DO CARMO EIRELI – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO NICOLAU DE CASTRO - 

OAB:292.121/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO 

RODRIGUES - OAB:84676

 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 ata de audiência 

ref. 33, especialmente acerca do não comparecimento da parte autora à 

audiência, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 236 Nr: 12-75.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B, ENIO ALEXANDRE GOMES BEZERRA DA 

SILVA - OAB:8297, JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - OAB:3.020.827-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e 

Construtora, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações 

S/A, bem como de Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo 

passivo desta actio (fl. 133).

Atenta à alegação de fraude à execução pela União, intime-se, ainda, a 

PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMETOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

para manifestar em 15 (quinze) dias.

 Após, intime-se a exequente para manifestar em 15 (quinze) dias e, 

advindo petitório ou não, tornem os autos conclusos para outras 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85733 Nr: 5015-78.2016.811.0010

 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: ARI BORBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA JACIARA LTDA-EPP, CARLOS 

LUIZ SCHINOCA, ADILSON LUIZ SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BASSO DE OLIVEIRA - 

OAB:18301/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912, ALEXANDER PARMIGIANI - OAB:18912/MT, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466, DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido deduzido na petição inicial, e extingo o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, condenando os réus ao pagamento de R$ 51.232,50 (cinquenta e 

um mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), atenta a 

Tabela de Honorários da OAB/MT/2018, cujo arbitramento se dá a partir do 

lançamento desta sentença, com termo inicial da incidência da correção 

monetária pelo IGP-M a partir de 14/10/2006 e juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação.Considerando que o autor sucumbiu 

em parte mínima (art. 86, parágrafo único, do NCPC), CONDENO os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor arbitrado 

nesta sentença, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do 

NCPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109619 Nr: 989-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Colombo Monteiro, ARNALDO COLOMBO, 

ROBERTO COLOMBO, GERALDO COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM 

DO ESTADO DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO SIDINEY DE LIMA - 

OAB:30.850/PR, MICHELI DE LIMA RODRIGUES - OAB:55707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIAN PAMPLONA - 

OAB:12.587/PR

 Vistos etc.

Tendo em vista que até o presente momento a parte autora não 

providenciou o pagamento da diligência, conforme certificado à ref. 20, 

redesigno audiência de instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 

14h30min.

Intime-se o Requerente para recolher a diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da missiva.

Determino, ainda, a retirada dos autos da pauta de audiência do dia 

13/03/2018.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97787 Nr: 5053-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOEL RUSSI, ANDREIA WAGNER, 

ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101181 Nr: 6710-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edith Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110861 Nr: 1582-95.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BORTOLINI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIS REGINA DANIELI - 

OAB:27.847/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95801 Nr: 4108-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASSNUF RODRIGUES & CIA Ltda (POSTO PLANALTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LIANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 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.: 106371 Nr: 9280-89.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCSDS, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:21.384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107359 Nr: 9846-38.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADCSL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101502 Nr: 6836-83.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL PERERIA DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a juntada do julgamento do Agravo retro, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, 

para no prazo legal, comprovar o pagamento das custas processuais, 

conforme determinação constante do despacho inicial, impulsionando o 

feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110004 Nr: 1181-96.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAS, SAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PARANÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66949 Nr: 1817-67.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO NARCISO DOS SANTOS

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o certificado retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a procuradora da parte autora, para no 

prazo legal, indicar nos autos os dados necessários (conta, agência, 

banco, favorecido, CPF/CNPJ, etc...), para efetivo levantamento dos 

valores referente aos honorários sucumbencias penhorados/depositados 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89461 Nr: 1093-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133, Oderly Maria 

Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, acerca do desarquivamento dos autos, ficando os mesmos á 

disposição pelo prazo de 10 dias, oportunidade em que serão remetidos 

ao arquivo novamente, caso nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104362 Nr: 8359-33.2017.811.0010

 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: BRUNA CRISTINA FACCO RIBEIRO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:78293/PR

 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 autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77259 Nr: 1196-36.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAO ISSA NETO - 

OAB:83286, José Maria da Costa - OAB:37.468 - SP

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8253 Nr: 521-98.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLMIRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73784 Nr: 86-02.2016.811.0010

 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: RMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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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 Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107537 Nr: 9916-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELLE BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105259 Nr: 8768-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA 

(CIRILO SUPERMERCADO), MARLENE GONÇALVES CARVALHO, HUGO 

GONÇALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 14464 Nr: 1224-24.2004.811.0010

 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: EURÍPEDES BORGES DA SILVA, NEUZA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO RAMOS PONCE, ELVIRA FERREIRA 

PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA 

JÚNIOR - OAB:1681, SAMANTHA ALCANTARA SANTOS - OAB:7913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1224-24.2004.811.0010

Código n° 14464

Inventariantes: Eurípedes Borges da Silva e Neuza Maria da Silva

Inventariado: Laurindo Ramos Ponce

VISTOS, ETC,

1) Requisite-se di RGI de Jaciara o envio de cópia da matrícula 4638, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2) Oficie-se à SEFAZ/MT para que informe acerca de eventual quitação da 

Guia e ITCD de fls. 88/91.

Após, conclusos.

Jaciara/MT, 05 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.: 16282 Nr: 804-82.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 (....). Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação manejada pelo 

Município de Jaciara para reconhecer o excesso no cálculo formulado pelo 

impugnado, porquanto, em desobediência ao disposto no v. acórdão de 

fls. 342/350.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, intime-me o 

exeqüente para no prazo de 10 (dez) dias apresentar novo cálculo 

atualizado do crédito exequendo de acordo com o v. acórdão de fls. 

342/350.Com o novo cálculo, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, intime-se pessoalmente o executado para, querendo, no 

prazo legal,  impugnar.Nada postulado, cert i f ique-se.Após, 

conclusos.Cumpra-se.Jaciara/MT, 05 de março de 2018.Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50081 Nr: 1880-97.2012.811.0010

 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: FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, MARIA PENHA 

FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Oraci Favoretto de Lara, ERINEIDE 

MESSIAS DA SILVA, VALTEIR NEVES DA SILVA, JOÃO RODRIGUES 

NETO, JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1880-97.2012.811.0010

 Código 50081

Requerente: Francisco Cardoso da Silva e Maria Penha Francisca da Silva

Requerido: José Oraci Favoretto de Lara e Irineide Messias da Silva

VISTOS ETC,

Cuida-se de “Ação de Usucapião” proposta por Francisco Cardoso da 

Silva e Maria Penha Francisca da Silva em face de José Oraci Favoretto 

de Lara e Irineide Messias da Silva, almejando constituir pela via eleita a 

propriedade o imóvel descrito na exordial.

Citado por edital, foi nomeado Curador Especial ao requerido que, em 

resposta (fls. 85/87), apresentou contestação por negativa geral.

Réplica à contestação às fls. 89/91.

Em manifestação (fl. 92) o Ministério Público pugnou pela citação dos réus 

ausentes, incertos e desconhecidos, e pela designação de audiência de 

instrução.

Edital de citação expedido e ausente de manifestação, conforme certidão 

de fl. 97.

É o relato necessário.

Decido.

Não havendo preliminares ou questões processuais pendente de exames, 

DECLARO O FEITO SANEADO e, fixo como ponto controvertido a 

comprovação do lapso temporal, bem como a existência de “animus 

domini” dos autores na área a ser usucapida.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial, 

atentando-se o autor para o ônus da prova previsto no art. 373, incisos I 

do NCPC.

Defiro a cota ministerial de fl. 92 e, para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de Maio de 2018, às 14h00min.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Intimem-se as partes e respectivos advogados para apresentarem o rol de 

testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do 

art. 357, § 4º, do NCPC, com a observância do art. 450 e 455, ambos do 

CPC.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 05 de Março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53639 Nr: 2163-86.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CABRAL GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:Mat-1963221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls. 

36/36-v° para SANAR a omissão em relação ao valor da Renda Mensal 

Inicial (RMI) que para efeito do cálculo inicial deverá ser de R$ 1.842,54 

(um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinqüenta quatro 

centavos).Escoado o prazo recursal, certifique-se.Em seguida, intime-se o 

embargado por meio de seu advogado (a) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar novo cálculo da execução nos termos desta decisão.Empós, 

intime-se o embargante para, querendo, em igual prazo, manifestar, sob 

pena de concordância tácita.Nada postulado, certifique-se.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.: 47007 Nr: 2102-02.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA SEVERIANO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de fls. 134/139 para 

RECONHECER o excesso no cálculo apresentado pelo impugnado no 

cumprimento de sentença (fls. 111/122) consistente na aplicação da multa 

contratual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos mensais da 

locação do imóvel.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, intime-se 

o exequente por meio de seu advogado (a) para no prazo de 10 (dez) dias 

apresentar o cálculo atualizado do crédito obedecendo criteriosamente os 

comandos judiciais proferidos nos autos.Empós, intime-se a executada por 

meio de seu advogado (a) para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de multa 10% (dez por cento), na forma 

prevista no § 1º, do art. 523 do Código de Processo Civil.Com o depósito 

judicial ou escoado o prazo sem manifestação por parte executada, 

certifique-se e, em seguida, intime-se o exequente por intermédio de seu 

patrono para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que entender de 

direito.Feito isso, conclusos.Às providências.Cumpra-se. Jaciara-MT, 07 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52952 Nr: 1516-91.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ESMERINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1516-91.2013.811.0010

Código n° 52952

Exequente: Terezinha Esmerina da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Terezinha Esmerina da 

Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A exequente apresentou petição para execução de sentença de 

liquidação, no montante de R$ 46.102,15 (Quarenta e seis mil cento e dois 

reais e quinze centavos).

Intimado, o executado apresentou concordância com os cálculos 

realizados pela autora de fls. 127, requerendo assim a homologação do 

mesmo.

É o relato,

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autarquia ré concordou com 

os cálculos apresentados pela exequente, diante de tais considerações, 

cabe a este Juízo apenas proferir sentença homologatória dos cálculos 

elaborados pelo executado.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

os cálculos de liquidação apresentados pela exequente às fls. 121/122, 

com a anuência da parte executada.

Expeçam-se as guias requisitando o pagamento devido por meio de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme requerido à fl. 127.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do pagamento do crédito pelo executado.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30999 Nr: 2967-93.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CABRAL GALINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, ECLAIR NANTES VIEIRA - OAB:8332-MS, 

SANDRA MARA DE LIMA RIGO - OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2009/307

Código 30999

Exequente: Antônio Cabral Galindo

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

Decisão nos autos em apenso de n° 2163-86.2013.811.0010, Código 

53639.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26837 Nr: 322-95.2009.811.0010

 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: ELIEL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios de fls. 95/97 para 

CONDENAR o requerente/embargado em honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (Um mil reais), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade 

da verba honorária, na forma do art. 98, § 3° do Código de Processo 

Civil.Escoado o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.Intimem-se. 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.: 58874 Nr: 28465-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERSERV - COOPERATIVA DE 
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TRABALHOS MÚLTIPOS, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

AGUIAR COSTA LEITE - OAB:8.592, RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B

 Processo nº. 28465-40.2005.811.0010

 Código 58874

Exequente: Município de Jaciara

Executada: Coperserv – Coop. de Trab. Múltiplos Saneamento Básico e 

Meio Ambiente

VISTOS ETC,

O exequente postulou a desconsideração da personalidade jurídica da 

executada e, por consequência, a inclusão dos sócios no pólo passiva da 

lide (fls. 122/125).

Juntou documentos (fls. 126/127).

É o relato.

Decido.

A pretensão não comporta acolhimento.

De acordo com o artigo 133 e ss do Código de Processo Civil, a 

desconsideração da personalidade jurídica deve ser manejada em 

incidente processual próprio, verbis:

 “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será 

instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber 

intervir no processo.

(...)

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do 

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 

fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao 

distribuidor para as anotações devidas.”

No caso dos autos o exequente postulou a desconsideração da 

personalidade jurídica da Cooperativa de Trabalho executada dentro dos 

autos, modalidade que, à luz do regramento processual vigente, obsta a 

pretensão almejada.

De rigor, portanto, a rejeição do pedido.

Com efeito, intime-se a exequente para no prazo de 30 (trinta) dias indicar 

bens passíveis de penhora da executada.

Nada postulado, certifique-se.

 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.: 9800 Nr: 371-83.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLYBS MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.2258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:5.957

 Processo nº. 371-83.2002.811.0010

Código nº. 9800

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Klybs Matias

VISTOS ETC,

Diante da certidão de fl. 147, intime-se o exequente pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento no feito, sob pena de 

arquivamento.

Não havendo manifestação, certifique-se, e, após, sem a necessidade de 

nova determinação, remeta-se os autos ao arquivo com baixas na 

distribuição.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 29233 Nr: 2048-07.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, MATHEUS ZULIANI BELLO

 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:

 Processo nº. 2048-07.2009.811.0010

Código nº. 29233

Exequente: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato 

Grosso

Executado: Sociagro Comércio e Representação de Produtos 

Agropecuários

VISTOS ETC,

Diante da certidão de fl. 71, intime-se o exequente pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

Não havendo manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 56623 Nr: 995-15.2014.811.0010

 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: SUELY MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE para, no prazo legal, impugnar os 

embargos à execução acostados às fls. 176/332. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54169 Nr: 2648-86.2013.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS NUNES

 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:

 Pelo exposto, mediante efeitos infringentes, DOU PROVIMENTO aos 

embargos de declaração de fls. 104/106 para DECLARAR NULO todos os 

atos processuais posteriores à certidão de fl. 99.Intime-se o autor na 

pessoa de seu (s) advogado (s) para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar e requerer o que entender de direito. Cumpra-se a Srª Gestora 

integralmente a decisão de fls. 96/96-v°.Intime-se. Jaciara/MT, 07 de março 

de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55038 Nr: 3455-09.2013.811.0010

 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: MARCIA CRISTINA MARQUES

 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 3455-09.2013.811.0010

Código nº 55038

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 193/200.

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.: 58148 Nr: 2184-28.2014.811.0010

 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: CACILDA LOPES SIMÃO

 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 2184-28.2014.811.0010

Código nº 58148

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 206/216.

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.: 54686 Nr: 3124-27.2013.811.0010

 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: Neide Maria Nascimento 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 3124-27.2013.811.0010

Código nº 54686

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 208/215.

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.: 55008 Nr: 3431-78.2013.811.0010

 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: ILSE PERIN MORANDINI

 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 3431-78.2013.811.0010

Código nº 55008

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 215/222.

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.: 55013 Nr: 3436-03.2013.811.0010

 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: IVANEDE GOMES 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 3436-03.2013.811.0010

Código nº 55013

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.: 55419 Nr: 3817-11.2013.811.0010

 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: LELES COUTINHO ALEXANDRINO

 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, 
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Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº 3817-11.2013.811.0010

Código nº 55419

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 188/196.

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.: 55290 Nr: 3694-13.2013.811.0010

 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: TATIAINE GOMES 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:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3694-13.2013.811.0010

Código nº 55290

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 129/186.

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.: 55222 Nr: 3630-03.2013.811.0010

 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: ANGELA MARIA DE LIMA SILVA VIEIRA

 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 3630-03.2013.811.0010

Código nº 55222

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 192/199.

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.: 54710 Nr: 3148-55.2013.811.0010

 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: EDIVANETE MARIA GERONIMO

 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 3148-55.2013.811.0010

Código nº 54710

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 193/200.

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.: 55975 Nr: 437-43.2014.811.0010

 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 HELENA DE ALMEIDA

 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 437-43.2014.811.0010

Código nº 55975

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 240/272.

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.: 56626 Nr: 998-67.2014.811.0010

 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 SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o MUNICÍPIO DE SÃO 

PEDRO DA CIPA ao pagamento das diferenças resultantes da conversão 

de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de ATÉ 11,98% (onze inteiros e noventa e 

oito décimos por cento), a ser apurado em liquidação da sentença por 

arbitramento, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela 

parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias 
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(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar 

definitivamente nos vencimentos do requerente referido percentual.Em 

relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo 

INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano 

a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da 

Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não 

houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. Sem custas por ser o requerido isento 

de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, do 

P r o v i m e n t o  2 7 / 0 4 - C M .  ( . . . ) 

Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 12 de Março 

de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32514 Nr: 177-05.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J B PEREIRA MÓVEIS-EPP, JOÃO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA TERRA SANTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MATTIONI - 

OAB:13231-A/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, MICHEL KAPPES - 

OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Ferreira Júnior 

- OAB:99812

 Processo nº 177-05.2010.811.0010

Código nº 32514

Requerente: Jb Pereira Móveis - Epp

Requerido: Cerâmica Terra Santa Ltda.

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos 

cálculos de fl. 189, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no 

artigo 523, § 1º do NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica 

desde logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de 

bens a garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 12 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.: 23159 Nr: 2003-71.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON JORGE SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO TADEU BELOTO 

BALDO - OAB:, JOSÉ JORGE THEMER - OAB:94253-SP

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, analisando os presentes autos constatei que 

decorreu o prazo de 01(um) ano, de suspensão do feito. Assim, faço 

expedir intimação dos advogados do Embargado via DJE, para no prazo 

legal, manifestar-se nos presentes autos e requerer o que entender de 

direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47114 Nr: 2217-23.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2217-23.2011.811.0010

Código nº. 47114

Exequente: Ileonilson Rodrigues

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação quanto ao pagamento do precatório expedido à fl. 84.

Com a disponibilização do crédito, intime-se o exequente para no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar-se.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 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.: 89787 Nr: 1264-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LUCIA PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1264-49.2017.811.0010

Código nº 89787

VISTOS ETC,

 Realizada consulta via Bacenjud, realizei o bloqueio parcial do débito, no 

valor de R$ 150,67 (cento e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), 

conforme espelho anexo.

Desta feita, defiro os pedidos formulados pelo exequente à ref. 18.

Expeça-se mandado de penhora do imóvel descrito na Matrícula R/19.438 

junto ao 1º CRI desta Comarca, fazendo constar as advertências legais.

Após, lavre-se o respectivo termo de penhora do bem, observando-se as 

formalidades previstas no art. 659, §§ 4º e 5º, do CPC, devendo ser 

intimada a executada da penhora. Promova o Sr. Oficial de Justiça, no 

mesmo ato, a avaliação do bem constrito na forma do art. 680 e seguintes 

do Código de Processo Civil, mediante juntada autos do respectivo laudo 

de avaliação.

Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias acerca da avaliação.

 Proceda-se a expedição do necessário para a constrição judicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 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.: 32059 Nr: 3630-42.2009.811.0010

 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: AIRE FRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2009/382

Código nº. 32059

Exequente: Aire Frigo

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 171/172.

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 no prazo de 10 (dez) dias implantar, ou 

comprovar a implantação do benefício de pensão por morte, conforme 

exposto pela autora às fls. 171/172, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos) reais, como também de incorrer nas penas 

previstas no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 56234 Nr: 663-48.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMR, NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 663-48.2014.811.0010

Código nº. 56234

Exequente: E. M. R. representada por sua genitora Neuzélia Moraes dos 

Santos

Executado: Paulo Felinto Rodrigues

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 86.

Expeça-se carta precatória à comarca de Rondonópolis, a fim de intimar o 

executado da presente execução (fl. 73), conforme endereço informado à 

fl. 87.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 52138 Nr: 706-19.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA GIMENES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 706-19.2013.811.0010

Código n° 52138

Requerente: Eugenia Gimenes da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS ETC,

Intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, querendo, no 

prazo foi alterado de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos de liquidação 

complementares apresentados pela exequente à fl. 138, nos moldes do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.

 Havendo impugnação, vistas ao exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 07 de Março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34120 Nr: 1677-09.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1677-09.2010.811.0010

Código nº. 34120

Exequente: Reni Pereira

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento das requisições expedidas 

às fls. 196/197.

 Com o pagamento, intime-se a exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se.

 Com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Intime-se.

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.: 51651 Nr: 188-29.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDES MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 188-29.2013.811.0010

Código n° 51651

Requerente: Loides Mendes da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Encaminhem-se os autos ao Cartório distribuidor para que retifique o nome 

da ação, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

“Cumprimento de Sentença”, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Em seguida, intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, 

querendo, no prazo foi alterado de 30 (trinta) dias, impugnar a execução, 

nos moldes do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

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 - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e, após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Jaciara/MT, 12 de Março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26101 Nr: 2649-47.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA GRABOWSKI VANCETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 Processo nº. 2649-47.2008.811.0010

Código nº. 26101

Exequente: Veronica Grabowski Vancetta

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 158.

Considerando o pagamento do valor geral à fl. 156 e dos honorários 

sucumbenciais à fl. 152, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento eletrônico 

dos honorários sucumbenciais conforme postulado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 05 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.: 89787 Nr: 1264-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LUCIA PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1264-49.2017.811.0010

Código nº 89787

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias da executada até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da executada, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

que será juntado aos autos.

Deverão os autos permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 05 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.: 45165 Nr: 18-28.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVALDO OLIVEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA FIRMINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18-28.2011.811.0010

Código nº 45165

Requerente: Rivaldo Oliveira dos Reis

Requerido: Evangelista Firmino Rodrigues

VISTOS ETC,

Inobstante a certidão de fls. 82/82-v°, o requerido foi citado pessoalmente 

(fl. 19/19-v°).

Portanto, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso com as nossas homenagens de estilo.

Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de Março de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26601 Nr: 31-95.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAVELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 31-95.2009.811.0010

Código 26601

VISTOS ETC,

Intime-se o exequente, pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir a decisão de fl.74, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 06 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.: 32977 Nr: 543-44.2010.811.0010

 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: REMOALDO NERI PIVETTA, MARA ALICE PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, RAQUEL MORAES 

MADUREIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, COREOLANO DE 

ASSUMPÇÃO, LUCINEIDE TABOSA, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, 

NAIR RUIZ FERREIRA, ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, VANIA 

RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, MARIA HELENA GARCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 543-44.2010.811.0010

Código nº. 32977

Requerentes: Remoaldo Neri Pivetta e outra

Requeridos: CIPA – Colonizadora Industrial e Agropastoril Ltda e Outros.

VISTOS ETC,

Vistas ao Ministério Público.

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.: 29899 Nr: 2369-42.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALVINA LINDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2369-42.2009.811.0010

Código 28899

Impugnante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
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Impugnado (a): Malvina Linda de Jesus

 VISTOS ETC,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença movido por Malvina Linda de Jesus, alegando, 

em síntese, excesso no cálculo apresentado pela impugnada no valor de 

R$ 37.400, 38 (trinta e sete mil, quatrocentos reais e trinta e oito 

centavos), de forma que o crédito devido é de R$ 92.677,63 (noventa e 

dois mil, seiscentos setenta e sete reais e sessenta três centavos) (fls. 

159/162).

Instruiu a presente impugnação com documentos de fls. 163/167.

Intimada, a impugnada manifestou concordando com os cálculos 

apresentados pela autarquia federal (fl. 169/170), bem como, pela 

expedição do RPV/Precatório para pagamento dos créditos.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos verifico que a parte impugnada manifestou 

concordando com os cálculos apresentados pelo impugnante (fls. 

169/170), bem como, requerendo sua homologação e que seja expedido a 

competente Guia de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Precatório 

Judicial.

Assim, a tese do impugnante merece prosperar.

Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, em consequência HOMOLOGO os cálculos de fls. fls. 

159/162.

Sem custas e honorários advocatícios.

Expeça-se o competente RPV e Precatório Judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas na 

distribuição, até a informação dos pagamentos dos créditos pelo 

executado.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de maio de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19941 Nr: 1463-57.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT, REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Processo nº. 1463-57.2006.811.0010

Código nº. 19941

Exequente: Aparecida Neves de Souza

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento do RPV expedido à fl. 211.

Com o pagamento, intime-se a parte autora, via DJE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de direito.

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.: 33420 Nr: 980-85.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA NOGUEIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 980-85.2010.811.0010

Código nº. 33420

Exequente: Sebastiana Nogueira do Carmo

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento das requisições expedidas 

às fls. 142/143.

 Com o pagamento, intime-se a exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se.

 Com ou sem manifestação, certifique-se.

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.: 48059 Nr: 3340-56.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3340-56.2011.811.0010

Código nº. 48059

Exequente: Jose Antônio Cavalheiro

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento das requisições expedidas 

às fls. 141/142.

 Com o pagamento, intime-se o exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se.

 Com ou sem manifestação, certifique-se.

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.: 48964 Nr: 664-04.2012.811.0010

 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: MIRENE GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 664-04.2012.811.0010

Código nº. 48964

Exequente: Mirene Gomes Pereira

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento do precatório expedido à fl. 

123.

Com o pagamento, intime-se a parte autora, via DJE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de direito.

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.: 45158 Nr: 13-06.2011.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA BOEIRA AGUILA, MARIANO AGUILA 

GONZALEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RENATO RIBEIRO DA COSTA, PAULO DA COSTA FERREIRA, PAULO 

BONAFÉ FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, SILAS TÉRCIO 

FERREIRA, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, MARIANO AGUILA GONZALEZ, 

CLEONICE BONAFE FERREIRA, João Domingos do Nascimento, MARCOS 

ANTONIO FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, IZAIAS BORGES 

DE REZENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 13-06.2011.811.0010

Código: 45158

Requerente: Beatriz Helena Boeira Aguila e Mariano Águila Gonzales

Requerido: Espolio de Osvaldo da Costa Ferreira e outros.

VISTOS ETC.,

 Trata-se de “Ação de Usucapião”, proposta por Beatriz Helena Boeira 

Aguila e Mariano Águila Gonzales em face de Espólio de Osvaldo da Costa 

Ferreira e outros, todos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos.

Os réus foram citados por edital (fl. 165/168), bem como o Espólio de 

Osvaldo da Costa Ferreira, na pessoa de sua inventariante, Raquel 

Moraes Madureira, (fl. 184-v°), sem, porém, ofertarem defesas.

A parte autora pleiteou a desistência do feito (fl. 230).

É o que relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que citados, os réus não se manifestaram 

apresentaram contestação acerca do pedido de desistência da 

demandada.

Assim sendo, o pedido da autora deve ser deferido, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz 

não resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da 

ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

 Registre-se.

Intimem-se.

 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.: 47800 Nr: 3044-34.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE JESUS GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3044-34.2011.811.0010

Código nº. 47800

Exequente: Ana Maria de Jesus Galdino

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento das requisições expedidas 

às fls. 139/140.

 Com o pagamento, intime-se a exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se.

 Com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Intime-se.

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.: 48984 Nr: 689-17.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 689-17.2012.811.0010

Código n° 48984

Exequente: Maria Aparecida Ferreira Pinto

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Maria Aparecida 

Ferreira Pinto em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A exequente apresentou petição para execução de sentença de 

liquidação complementar, no montante de R$ 14.840,18 (Quatorze mil 

oitocentos e quarenta reais e dezoito centavos).

Intimado, o executado apresentou concordância com os cálculos 

realizados pela autora de fls. 139, requerendo assim a homologação do 

mesmo.

É o relato,

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autarquia ré concordou com 

os cálculos apresentados pela exequente, diante de tais considerações, 

cabe a este Juízo apenas proferir sentença homologatória dos cálculos 

elaborados pelo executado.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

os cálculos de liquidação complementar apresentados pela exequente à fl. 

134, com a anuência da parte executada.

Expeçam-se as guias requisitando o pagamento devido por meio de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme requerido à fl. 139.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do pagamento do crédito pelo executado.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48792 Nr: 472-71.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCI CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 472-71.2012.811.0010

Código nº. 48792

Exequente: Erci Carvalho de Souza

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento dos RPVs expedido às fls. 

119/120.

 Com o pagamento, intime-se a exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se.

 Com ou sem manifestação, certifique-se.

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.: 55701 Nr: 217-45.2014.811.0010

 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: GILCENARA DE SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 217-45.2014.811.0010

Código nº. 55701

Requerente: Gilcenara de Souza Araújo

Requerido: Município de Jaciara-MT

VISTOS ETC,

Diante da certidão de fl. 150, intime-se o requerente pessoalmente, para 

no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

Não havendo manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 45114 Nr: 2903-49.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRASMARCOLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, MICHEL 

KAPPES - OAB:14185/MT, MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI - 

OAB:8008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 Processo nº. 2903-49.2010.811.0010

Código 45114

Requerente: Martelli Transporte Ltda

Requerido: Transmarcolíder Ltda

VISTOS ETC.,

Diante da manifestação de fl. 153, remetam-se os autos ao arquivo, com 

baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 07 de Março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50702 Nr: 2550-38.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 Processo nº. 2550-38.2012.811.0010

Código 50702

Exequente: Eretilde Klabunde Vergutz

Executado: José Augusto Vergutz

VISTOS ETC,

Ante a manifestação de fl. 45, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa 

na distribuição.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 07 de Março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18730 Nr: 190-43.2006.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAMPO 

VERDE LTDA, RICARDO JOSÉ DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAIS CRUZEIRO DO SUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, ERNANDI DE COL - OAB:6381/MT, Giorgia Manuela 

David Iorck Menusi - OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 Processo nº. 2006/20

Código. 18730

Exequente: Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda.

Executados: Cereais Cruzeiro do Sul Ltda.

VISTOS ETC.,

Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda ajuizou Ação de 

Execução de Quantia Certa, em face de Cereais Cruzeiro do Sul Ltda, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a inicial, os réus foram citados.

As partes noticiaram a formulação de acordo, onde requerem sua 

homologação judicial, com a suspensão do feito, até o cumprimento do 

acordo (fl. 145).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Diante do exposto, hei por bem HOMOLOGAR O ACORDO realizado, para 

que opere seus legais efeitos e, por conseguinte, SUSPENDER O FEITO, 

com fulcro no art. 922 do NCPC, até a data prevista para cumprimento do 

acordo (16/06/2018) conforme pactuado entre as partes, devendo os 

autos aguardar em arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Empós, à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.

Após o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento do pactuado, sob pena de 

extinção.

Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, encaminhando os autos ao 

arquivo, com as baixas e cautelas de estilo.

Aguarde-se o cumprimento do acordo pelo prazo requerido ou nova 

manifestação das partes.

Custas e honorários conforme acordado.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 12 de Março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53580 Nr: 2111-90.2013.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2111-90.2013.811.0010

Código 53580

Requerente: Tereza Cristina da Silva Costa

Requerido: Gilmar Feitosa da Costa

 VISTOS ETC.,
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Diante da manifestação de fl. 44-v°, remetam-se os autos ao arquivo, com 

baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de Março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57076 Nr: 1374-53.2014.811.0010

 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: LUZINETE BRAZ CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 1374-53.2014.811.0010

Código nº 57076

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 182/183.

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.: 56318 Nr: 742-27.2014.811.0010

 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: SIDNEY FRANCISCO GOMES

 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 742-27.2014.811.0010

Código nº 56318

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 191/203.

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.: 54678 Nr: 3116-50.2013.811.0010

 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: LIDIANA DE SOUSA SILVA GOMES

 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 3116-50.2013.811.0010

Código nº 54678

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 234/243.

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.: 55198 Nr: 3606-72.2013.811.0010

 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: LEONILDA GALTAROZA DOS REIS

 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 3606-72.2013.811.0010

Código nº 55198

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.: 55188 Nr: 3596-28.2013.811.0010

 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: MARCILENE BERNARDO DE AGUIAR

 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 3596-28.2013.811.0010

Código nº 55188

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 192/199.

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.: 55199 Nr: 3607-57.2013.811.0010

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO NUNES DE SIQUEIRA

 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 3607-57.2013.811.0010

Código nº 55199

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls.207/212.

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

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55433 Nr: 3831-92.2013.811.0010

 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: ROSANGELA RIBEIRO RAMALHO 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 3831-92.2013.811.0010

Código nº 55433

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.: 56332 Nr: 753-56.2014.811.0010

 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: VALÉRIA DOROTÉIA TORRES

 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 753-56.2014.811.0010

Código nº 56332

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 198/205.

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.: 56338 Nr: 759-63.2014.811.0010

 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: Tamara Andrade Fagundes

 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 759-63.2014.811.0010

Código nº 56338

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 184/191.

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.: 54891 Nr: 3319-12.2013.811.0010

 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: WALÉRIA MARTINS ARAÚJO FURCIN

 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 3319-12.2013.811.0010

Código nº 54891

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.: 55213 Nr: 3621-41.2013.811.0010

 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: CLEONICE LIMA 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 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 473 de 756



OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº 3621-41.2013.811.0010

Código nº 55213

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 203/210.

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.: 110955 Nr: 1618-40.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orli da Silva, VERA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A, BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NOVAES FORTES - 

OAB:22919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) 

para o fim específico de determinar ao demandado que providencie a 

exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes do SPC e SERASA, 

referente ao débito mencionado na inicial, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais).Cite-se a parte requerida para, com 

fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência conciliatória, a 

ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não tenha interesse na 

tentativa de autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da 

referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 

334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que será contado a partir da data do protocolo do cancelamento da 

referida audiência ou da realização da última sessão de conciliação, 

quando não houver acordo (art. 335 do NCPC) sob pena de ser-lhe 

decretada a revelia (art. 344 NCPC).Outrossim, em atenção ao princípio da 

ampla defesa e levando-se em consideração a verossimilhança das 

alegações contidas na petição inicial, bem como a vulnerabilidade do 

Requerente/Consumidor que não detém o mesmo grau de informação, 

inclusive técnica, do Requerido/Fornecedor, com fundamento no artigo 6º, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, § 1º, do NCPC, 

DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, incumbindo à requerida o 

ônus de comprovar a origem da dívida negativada em nome do autor, haja 

vista, especialmente, a total impossibilidade do postulante fazer prova de 

fato negativo – prova diabólica.Oficie-se ao SPC e SERASA de todo o teor 

desta decisão, devendo ainda encaminhar a este Juízo resposta acerca 

d o  e f e t i v o  c u m p r i m e n t o  n o  p r a z o  d e  1 5  ( q u i n z e ) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.Às providências, expedindo-se o 

necessário.Jaciara-MT, 13 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.: 106165 Nr: 9188-14.2017.811.0010

 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: FANAVIA DOS SANTOS FUCUTA KOTARO, ROSA 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9188-14.2017.811.0010Código nº 106165VISTOS 

ETC,Cuida-se de pedido formulado por FANAVIA DOS SANTOS FUCUTA 

KOTARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando que este 

forneça assistência domiciliar multidisciplinar conhecida como home care, 

de que necessita a sua genitora ROSA RODRIGUES DOS SANTOS. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou: i) pela realização de 

avaliação médica pela equipe técnica da Secretaria Estadual de saúde, no 

sentido de indicar a necessidade ou não do fornecimento de home care e, 

em caso positivo, apresentar o plano de assistência; ii) seja oficiado à 

Secretaria Municipal de Saúde para que passe a prestar à paciente todo o 

atendimento relativo ao Programa de Saúde da Família, nos moldes 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde iii) seja realizada avaliação 

psicossocial pelo Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS, conforme pontuado pelo NAT. iv) quanto ao pedido de 

bloqueio de valores, seja deferido o pedido, para o menor orçamento, pelo 

prazo de três meses ou até que seja apresentado o plano de 

assistência.Decido.O parecer ministerial merece ser parcialmente 

acolhido.Determino a realização de avaliação médica pela equipe técnica 

da Secretaria Estadual de saúde, no sentido de indicar a necessidade ou 

não do fornecimento de home care e, em caso positivo, apresentar o plano 

de assistência adequado à requerente.Oficie-se à Secretaria Municipal de 

Saúde para que passe a prestar à paciente todo o atendimento relativo ao 

Programa de Saúde da Família, nos moldes estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde, remetendo os relatórios de avaliação pela equipe.Intime-se a 

equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS, para que realize avaliação psicossocial na residência da autora e 

encaminhe relatório o mais breve possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51671 Nr: 214-27.2013.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA OLIVEIRA - 

OAB:14524-MT, CARLOS RAFAEL GOMES DE CARVALHO - 

OAB:10.891, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:13.932-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 214-27.2013.811.0010

Código 51671

Embargante: Jadir Anônio Ribeiro

Embargado: Estado de Mato Grosso

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Em seguida, intime-se o executado com carga dos autos, para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução, nos moldes do artigo 

535 do Novo Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

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 - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se.

Empós, expeça-se a competente guia de requisição de pequeno valor 

(RPV) como requerido, bem como, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até a informação do devedor acerca 

do pagamento do crédito exequendo.

Havendo impugnação à execução, certifique-se quanto à tempestividade.

Após, intime-se o exequente na pessoa de seu advogado (a) para, 

querendo, no prazo legal, apresentar resposta.

Feito isso, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32767 Nr: 336-45.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se e requerer que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 96227 Nr: 4320-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLEBSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público.

Designo a audiência admonitória para o dia 22/03/2018, às 15h10min.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada 

acompanhado de advogado, caso informe não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, nomeio, desde já, o Defensor Público 

atuante nesta comarca, para representá-lo em juízo.

Intime-se o Defensor Público.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000752-83.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CASIMIRO ANTONIO THOME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 12064817 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: 1000350-02.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILIDIA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000350-02.2016.8.11.0010 REQUERENTE: MARIA ILIDIA GOMES 

RODRIGUES REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos. Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto o 

petitório da reclamada colacionada nos autos, sob pena de extinção e 

arquivamento processual. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-25.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010004-25.2015.8.11.0010 EXEQUENTE: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000394-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA MENDES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000394-84.2017.8.11.0010 EXEQUENTE: ROZILDA MENDES FERNANDES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Intime-se a parte reclamada para manifestar quanto o petitório 

de ID n. 12132697. 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: 8010166-20.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

8010166-20.2015.8.11.0010 REQUERENTE: WALKIRIA MACIEL 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. VISTOS. Através de Embargos de 

Declaração acostada, a parte embargante acoima de omissa a sentença 

proferida nos autos, posto que a mesma determinou a extinção da 

execução nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

ou seja, pela quitação do débito existente, sendo que a parte reclamante 

em petição posteriormente colacionada nos autos, postulou pelo pedido de 

levantamento de valores depositados, bem como o prosseguimento da 

demanda com relação ao saldo remanescente, conforme planilha de 
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cálculo apresentado nos autos e por isso, postula a modificação do 

“decisum” objurgado. Sendo tempestiva a peça embargatória. Fundamento. 

Decido. Os aludidos embargos de declaração devem ser acolhidos, eis 

que, no caso em tela, realmente não foi analisado o pedido do 

prosseguimento do feito com relação ao valor remanescente apresentado 

pela parte reclamante. Diante do exposto, acolho os embargos de 

declaração, para determinar a atualização do valor do débito, a fim de 

apurar a existência de saldo remanescente, conforme sustentado pela 

parte Embargante. Determino ainda a expedição do competente Alvará 

Judicial, autorizando a parte reclamante a proceder ao levantamento da 

quantia depositada nos autos e havendo saldo remanescente, determino a 

intimação da parte devedora para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento da diferença 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. Int. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de março de 2018. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020058-50.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA 13 PONTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - MT0006678S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DE SOUZA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

8020058-50.2015.8.11.0010 REQUERENTE: LOTERICA 13 PONTOS LTDA - 

ME REQUERIDO: VILSON DE SOUZA PINHEIRO Vistos. Defiro o pedido 

formulado pela parte reclamante, razão pela qual determino a expedição 

do competente Alvará Judicial, autorizando que se proceda ao 

levantamento da quantia vinculada aos autos. Após, intime-se a parte 

exequente a, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

cabível sobre a quantia remanescente, sob pena de extinção. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010343-81.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROGERIO MELLO MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010343-81.2015.8.11.0010 EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA 

- ME EXECUTADO: JOAO ROGERIO MELLO MARTINS Vistos. As partes em 

epígrafe celebraram acordo sobre o objeto da presente ação. POSTO 

ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o parágrafo único do artigo 

22 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Ao arquivo, com anotações de estilo. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGINALDO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12207972 

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. 12207972 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000234-25.2018.8.11.0010 REQUERENTE: MARCIO RODRIGUES AFONSO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a 

petição inicial carece de documentos essenciais à propositura da ação, 

razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção processual. 

Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de residência 

em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até 

o endereço mencionado nos autos para que seja certificado quanto a 

veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, 

afim de se precaver quanto a ocorrência de fraude processual. 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: 1001120-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES 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:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

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: 

1001120-58.2017.8.11.0010 REQUERENTE: GILMAR LOPES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. GILMAR 

LOPES DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Em síntese, alegou que não possui 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 11771465. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 11829191 e a impugnação à 

contestação apresentada na ID 11797809. 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, 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 
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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$ 250,04, 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 faturas (ID 11771517), 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 

10917361), 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 destacar que a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Todavia, por meio da ID 10917361, nota-se que o outro restritivo 

encontra-se sub judice (1001119-73.2017.8.11.0010), o que impossibilita a 

presunção de que se trata de devedor contumaz e consequentemente a 

aplicação do teor da Súmula 385 do STJ. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA 

FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da 

Súmula 385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições 

prévias estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras 

demandas. Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum 

indenizatório que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor 

usualmente fixado por este Colegiado, considerando que se deve sopesar 

a totalidade de inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na 

contratação. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

Indenização por danos morais decorrentes de indevido apontamento 

negativo em nome do autor. O dano moral, neste caso, prescinde de 

provas, já que tem natureza "in re ipsa", ou seja, decorre do fato em si. As 

restrições existentes não são suficientes para a aplicação da súmula 385 

do STJ uma vez que estão sendo discutidas judicialmente. Seguindo a 

orientação jurisprudencial desta Câmara, a indenização deve representar 

valor proporcional às circunstâncias apontadas e melhor se ajusta ao 

caso o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos a partir do 

julgamento deste recurso, nos termos da Súmula n. 362 do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora do evento – inscrição 

indevida (Súmula 54 do STJ). Recurso provido. (TJ-SP - Apelação : APL 

10020902920148260048 SP 1002090-29.2014.8.26.0048 Julgamento 11 

de Agosto de 2015 Relator Carlos Alberto Garbi) 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, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 250,04), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 2.000,00. 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$ 250,04 

(duzentos e cinquenta reais e quatro centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COSTA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000492-69.2017.8.11.0010 REQUERENTE: EDSON COSTA DOS REIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Recebo o presente 

recurso em seu efeito suspensivo, indeferindo a expedição de alvará. 

Defiro a justiça gratuita pleiteada. 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: 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:
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PEDRO HENRIQUE LIMA MARTINS OAB - PI13269 (ADVOGADO)

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000388-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DIEGO OLIVEIRA SANTOS GIACOMELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 09:25 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001172-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR COIMBRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001172-54.2017.8.11.0010 REQUERENTE: VICTOR COIMBRA DE SOUZA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT Vistos. Autorizado 

pelo disposto no art.38 da Lei nº 9099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente à presente demanda judicial e, também, CONSIDERANDO o 

contido na petição inicial, na peça contestatória e, eventualmente, na 

impugnação à contestação, Fundamento e Decido nos seguintes moldes 

fático-jurídicos: 1. Preliminares 1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva da 

Cooperativa de Crédito. Rejeito tal preliminar, eis que o pedido inicial que 

lhe é arremessado decorre de relação de consumo estabelecida com a 

parte reclamante. A responsabilidade civil que lhe é imputada se vincula ao 

aspecto meritório da demanda judicial e não às condições da ação, pois, 

nos autos há documentos que comprovam suficientemente o direito do 

reclamante, e que justificam a busca pela tutela jurisdicional. 2. Mérito No 

que tange ao mérito, tenho que deve ser acolhida a pretensão do 

reclamante, uma vez que restou demonstrado nos autos que o desconto 

realizado na fatura do cartão de crédito do reclamante nunca foi 

contratado pelo mesmo, restando nítida a ocorrência de falha na 

prestação de serviços e, em consequência, o dever de restituir os valores 

injustamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. Imperioso destacar, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do 

Consumidor, senão vejamos: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei).Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: 

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.08.1998). (destaquei e negritei). 

Entendo que o Poder Judiciário, junto com os demais poderes são o 

sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim sendo, 

somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera seus 

efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais são 

previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não seja 

desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser intimidativa e 

preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam realizados. Numa 

ação de cunho indenizatório, além da ação ou 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. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 
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experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei e negritei). O valor a 

ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral, levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, pág. 279). (destaquei e negritei). A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação doutrinária e 

jurisprudencial é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. (...) 3. A 

fixação do quantum indenizatório deve atender uma série de critérios 

adotados pela jurisprudência de modo a compensar a vítima pelos danos 

causados, sem significar enriquecimento ilícito desta, às custas de seu 

ofensor. 4. Configura-se adequada a indenização quando as 

circunstâncias específicas do caso concreto indicam que a repercussão 

do dano e a possibilidade econômica do ofensor foram observadas no 

arbitramento. Manutenção do valor fixado pela sentença recorrida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70007842883, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, 

julgado em 28/04/2004). (grifei e negritei). RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quantum 

Indenizatório. Na fixação do valor indenizatório deve-se levar em 

consideração as condições econômicas e sociais do ofendido e do 

ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão 

do dano e seus efeitos, sem esquecer o caráter punitivo e que a 

indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo 

importar enriquecimento injustificado. (...) APELAÇÃO E RECURSO 

ADESIVO IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70007874761, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Fabianne Breton Baisch, julgado 

em 05/05/2004). (grifei e negritei) POSTO ISTO, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para o fim de condenar a parte reclamada 

a proceder à devolução em dobro (repetição indébito) da quantia de R$ 

8.544,66 (oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis 

centavos), quantia acrescida de juros moratórios e correção monetária 

pelo IPCA, incididos a partir do desconto, condenando ainda a parte 

reclamada a pagar em favor da parte reclamante da quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a titulo de danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do presente 

decisum. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 523 do CPC). P. I. C. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-09.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (REQUERENTE)

PATRICK FERNANDO NITSCHE (REQUERENTE)

THAIS DINIZ PEREIRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

HARDI WILLIAM DOCKHORN (REQUERENTE)

VALQUIRIA ATEZEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DMC EVENTOS LTDA (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

C- 3 EVENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

NEILDON CHAVES RIBEIRO OAB - GO40449 (ADVOGADO)

LETICIA ARAUJO DOS SANTOS OAB - GO39047 (ADVOGADO)

WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA NETO OAB - GO35592 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000841-09.2016.8.11.0010 REQUERENTE: HARDI WILLIAM DOCKHORN, 

VALQUIRIA ATEZEL DOS SANTOS, PATRICK FERNANDO NITSCHE, THAIS 

DINIZ PEREIRA DE ALCANTARA, EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI 

DARI NITSCHE REQUERIDO: DMC EVENTOS LTDA, PAGSEGURO INTERNET 

LTDA, C- 3 EVENTOS LTDA Vistos. As partes em epígrafe celebraram 

acordo sobre o objeto da presente ação. POSTO ISTO, e por tudo o mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

com arrimo no que dispõe o parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Ao arquivo, 

com anotações de estilo. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOBELINA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001009-74.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOBELINA FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de desconhecer 

o débito inserido pela promovida nos órgãos de proteção ao crédito, assim 

pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Contudo, conforme ID 11791071, as partes compareceram em 

audiência de conciliação e compuseram um acordo, estabelecido entre 

estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente 

extinção do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a autora JOBELINA 

FERNANDES DA SILVA e a parte promovida TELEFONICA BRASIL S.A., 

segundo Acordo constante no ID de nº. 11791071, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

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: 1001012-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001012-29.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ERISVANE LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de falha na prestação de 

serviços, pois a promovente é usuária de plano pré-pago e quando foi 

efetuar a migração para pós-pago foi apontado débito pela promovida de 

linha telefônica que a promovente não contratou, assim pleiteando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Contudo, conforme ID 11791090, as partes compareceram em audiência 

de conciliação e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a autora ERISVANE 

LIMA DOS SANTOS e a parte promovida TELEFONICA BRASIL S.A., 

segundo Acordo constante no ID de nº. 11791090, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

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: 1000890-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELIA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1000890-16.2017.8.11.0010 REQUERENTE: NEUZELIA MORAES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de desconhecer o débito inserido 

pela promovida nos órgãos de proteção ao crédito, assim pleiteando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Contudo, conforme ID 11791167, as partes compareceram em audiência 

de conciliação e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a autora NEUZELIA 

MORAES DOS SANTOS e a parte promovida TELEFONICA BRASIL S.A., 

segundo Acordo constante no ID de nº. 11791167, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

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: 1000972-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000972-47.2017.8.11.0010 REQUERENTE: DEJAIR PERUZZO REQUERIDO: 

CLARO TV Vistos etc. DEJAIR PERUZZO ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do CLARO TV. Em síntese, alegou que desconhece o débito 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 11744735. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na movimentação ID 11790955 e impugnação à 

contestação não foi apresentada. 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 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. 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$ 60,52, 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 11744735, fl. 5, 6, 12), 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 disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

10166287), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito 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. 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 destacar que a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 

10166287, não obstante todos os outros restritivos terem sido 

j u d i c i a l i z a d o s  ( 1 0 0 0 9 7 0 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0  e 

1000971-62.2017.8.11.0010), estes não tem o condão de afastar a 

presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz visto que 

uma das ações foi julgada extinta sem resolução de mérito. Por essas 
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razões, incide no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, não 

havendo dano moral caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para; a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 60,52 (setenta reais e cinquenta e dois centavos); b) indefirir 

o pedido de indenização por danos morais. 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: 8010847-58.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: Rua 

JURUCÊ, 2544, CASA, PLANALTO/CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO no dia 30/05/2018 às no CEJUSC desta 

Comarca, devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, CONFORME CERTIDÃO 

RETRO.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010847-58.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: Rua 

JURUCÊ, 2544, CASA, PLANALTO/CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO no dia 30/05/2018 às 15H30 no CEJUSC desta 

Comarca, devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, CONFORME CERTIDÃO 

RETRO.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106588 Nr: 1470-05.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->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:

 Vistos etc.

Recebo a inicial e documentos que a acompanham, vez que atendidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Cite-se a parte Executada para que, em 15 (quinze) dias, satisfaça a 

obrigação, entregando a coisa assumida no título (art. 806 do Novo Código 

de Processo Civil).

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.

Desde já fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sendo que 

serão reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento pela parte 

Executada.

Não efetuada entrega da coisa, expeça-se mandado de busca e 

apreensão nos termos do art. 806, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Defiro desde já, se necessário, os benefícios do artigo 212 § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93494 Nr: 3445-96.2017.811.0018

 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: Ranieri Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Sirso Carrafa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimação das partes acerca das informações de refer. 84, oriundas do 

cartório de 1º ofício, para manifestarem o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94139 Nr: 3782-85.2017.811.0018

 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: Pedro Sirso Carrafa, Maria Dalva Pereira Carrafa, Clebio 

Rogerio Carrafa, Tatiana Carrafa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranieri Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Elensilzie de Oliveira - 

OAB:6141, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 Intimação das partes acerca das informações de refer. 84, oriundas do 

cartório de 1º ofício, para manifestarem o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100642 Nr: 7022-82.2017.811.0018

 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 John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geziel Justino dos Santos Almeida, Marley 

Baraviera Justino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o recurso interposto de referência 16, impulsiono o 

presente feito à expedição de documentos para intimar o requerido, para 

querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal. Nesta 

oportunidade, intimo o autor para efetuar o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça junto ao site do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87316 Nr: 401-69.2017.811.0018

 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: Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Buono

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607, Volnei Coppeti - OAB:58.099-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação das partes acerca do retorno dos autos, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106599 Nr: 1472-72.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Orivaldo Nunes Bezerra, Fernando Martins 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705, 

Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106742 Nr: 1523-83.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Clair Aparecida Ciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106893 Nr: 1592-18.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Tezini Molina

 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.: 104225 Nr: 83-52.2018.811.0018

 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: Iva Lima Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora acerca da pericia médica, para o dia 

18/10/2018, às 06:00 Pam Posto de Assistência Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105352 Nr: 782-43.2018.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Pereira Nascimento de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

– INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora acerca da pericia médica, para o dia 

16/08/2018, às 06:00 Unidade de Saúde Pam - Posto de Assistência 

Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102769 Nr: 8169-46.2017.811.0018

 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: Sidnei da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora acerca da pericia médica, para o dia 

19/07/2018, às 06:00 Posto de Saúde PAM - Juara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104252 Nr: 103-43.2018.811.0018

 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: José Carlos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO SOCIAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora acerca da pericia médica, para o dia 

14/06/2018, às 06:00 Posto de Saúde - PAM - Juara

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55792 Nr: 2011-48.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT - Administradora de Consorcio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isa Helena de Aquino Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Tattini Rosa - 

OAB:210738, Pedro Roberto Romão - OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Vistos etc. Não havendo outras provas a produzir, DECLARO 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO. Juntem-se os documentos conforme 

requerido pela embargante, estando entre eles o substabelecimento para a 

realização do presente ato. Após, venham-me os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104844 Nr: 485-36.2018.811.0018

 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: Silvani da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora acerca da pericia médica, para o dia 

19/04/2018, às 06:00 Posto de saúde - PAM - Juara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93536 Nr: 3454-58.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Silvana Aparecida 

Garbin Batelo, Luiz Donizete Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca do amndado e certidão de ref.36, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55619 Nr: 1836-54.2012.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Decolar Com Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Rodrigo Soares Valverde - OAB:294437/SP

 Certifico, mesmo intimada acerca da decisão de fls. 104, para manifestar 

no prazo de 15(quinze) dias sobre o saldo remanescente de R$ 465,45, 

(DJE nº 10078, de 09/08/2017 e publicado no dia 10/08/2017), a requerida 

manteve inerte. Ante o exposto, impulsiono ao DJE para proceder a 

intimação do autor, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 5499-69.2016.811.0018

 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: Joaquim Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KETLYN CAROLINE SCHMID - 

OAB:21200/O

 para a realização da perícia médica, devendo o mesmo ser intimado para 

a conclusão do laudo no prazo de máximo de 30 (trinta) dias. 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 item 2.18.11 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.Concordando o 

perito quanto ao valor dos honorários arbitrados, requisite-se o seu 

pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, 

devendo ser observado pelo Sr. Gestor Judiciário.Deverá o perito 

responder aos seguintes quesitos:1- O interditando sofre de algum 

distúrbio ou doença mental?2- O interditando possui capacidade para 

exercer sozinha os atos da vida civil?3- Em caso de incapacidade, ela é 

relativa ou absoluta?4- Existindo doença, é irreversível ou há tratamento?

Com a vinda do Laudo Pericial, intimem-se as partes e ciência ao Ministério 

Publico.Ciência às partes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107623 Nr: 1977-63.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Lopes Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60928 Nr: 3546-75.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Moreira Dante, Ismael Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que no dia 06/03/2018 o patrono da parte 

requerida pugnou pela redesignação da audiência de instrução, ao 

argumento de que realizará uma cirurgia no dia 14/03/2018.

Verifico, ainda, que apesar de constar na petição que o tratamento de 

saúde seria demonstrado pelo documento anexo, não fora juntada 

qualquer peça nesse sentido.

Assim, considerando que os autos vieram-me conclusos 02 (dois) dias 

antes da realização da audiência em questão, não havendo tempo hábil, 

portanto, para que seja aportado a comprovação das alegações do 

advogado, REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 19/06/2018.

Demais disso, com fundamento no principio da boa-fé processual e no da 

cooperação, previstos nos artigos 5º e 6º do CPC/2015, determino a 

intimação do Dr. FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO para que no prazo de 

15 (quinze) dias comprove a realização da cirurgia que ocasionou a 

redesignação do ato.

Cumpra-se intimando as partes e testemunhas arroladas, dando-se 

ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70642 Nr: 1589-68.2015.811.0018

 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: Denilson Arevalo de Moura - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Facilita 

Correspondente Fiscal e Administrativo Ltda - ME - NIPOFLEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para informar endereço correto da requerida Facilita 

Correspondente Fiscal, considerando que a carta de citação retornou à 

Secretaria, conforme AR acostado de ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29704 Nr: 2252-61.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vannelis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

Oficial de Justiça junto ao Site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61538 Nr: 4161-65.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Félix Rozeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 D E C I S Ã O

Designo audiência de instrução e julgamento para 09.11.2016 ás 13h45, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá ao interrogatório dos acusados.

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias.

INTIMEM-SE as partes da expedição das precatórias, a fim de que 

acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, 

CERTIFIQUE-SE.

INTIMEM-SE as testemunhas e a acusada. CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61538 Nr: 4161-65.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Félix Rozeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 DESPACHO

Tendo em vista a necessidade deste Magistrado se deslocar até a cidade 

de Cuiabá-MT para participar nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2017 do 

módulo de estudo MBA junto a Escola do Servidor do TJMT (CIA n. 

0015636-72.2013.8.11.0000) torna-se necessária a designação de nova 

data para realização da audiência outrora aprazada, motivo pelo qual 

desde já designo a data de 30.03.2017 às 16h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61538 Nr: 4161-65.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Félix Rozeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 DESPACHO

Considerando que este Magistrado estará afastado de suas funções entre 

os dias 27.03 à 07.04 de 2017, afastamento este devidamente deferido 

pelo e. Tribunal de Justiça REMARCO a audiência aprazada para 

realizar-se no dia 28.04.2017 às 16h.

Intimem-se as partes e se necessário, as testemunhas.

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61538 Nr: 4161-65.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Félix Rozeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos em correição,

O feito encontra-se apto para designação/redesignação de audiência.

Assim, em conformidade com a Portaria n. 21/2017-CA datada de 

03.05.2017 que autorizou instalação a 3ªVara Criminal de Juara, alterando 

a atribuição dos feitos existentes na 1ª e 2ª Vara desta Comarca, 

DETERMINO a remessa destes autos ao Cartório distribuidor a fim 

redistribuição junto à 3ª Vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105898 Nr: 1091-64.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comércio de Combustivel Ltda

 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 105898DECISÃO INTERLOCUTÓRIARecebo a petição inicial por 

estarem presentes os requisitos do art. 319, do NCPC. CITE-SE a parte 

executada para pagar a dívida indicada na inicial, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, que fixo no patamar de 

10% (dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, nos 

termos do artigo 827 e seguintes do NCPC.Caso a parte executada possua 

cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo 

Civil, a cita¬ção deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

(...) Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85104 Nr: 4727-09.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charleston Bittencourt Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 45).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz 

de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84672 Nr: 4488-05.2016.811.0018

 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: Valdevino Aparecido Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida a pagar ao 

requerente Valdevino Aparecido Ferreira o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos termos do art. 143, da lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês (R$ 954,00), extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148, do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre 

as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 
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mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 209.017.471-49.Nome da Mãe: 

Josefa Luiza Ferreira.Nome do segurado: Valdevino Aparecido 

Ferreira.Endereço do segurado: Estrada Juara à Juruena, KM 120, Projeto 

Matrinxã I, Juara/MT.Benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural.Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00). DIB: 08/09/2016 – 

data do requerimento administrativo. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- 

Juiz de Direito -

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72308 Nr: 2359-61.2015.811.0018

 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: Helio Faria Guimaraes, Lucimar Barbosa Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo parcialmente procedente os 

pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida nos autos, para o fim de 

declarar a inexistência do débito referente as faturas com vencimento 

para 17/01/2013, nº 20121067314502 no valor de R$ 4.354,80 (quatro mil 

e trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) e 25/05/2015, 

fatura nº 07-20151602419801, no valor de R$ 1.135,16 (um mil, cento e 

trinta e cinco reais e dezesseis centavos). Por consequência, extingo o 

feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do 

CPC.CONDENO a requerida ao pagamento do valor de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir 

juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código 

Civil, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença.Em face da sucumbência recíproca, condeno as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo que tal 

montante deverá ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada parte, suspensas em relação aos autores ante a gratuidade da 

justiça.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76793 Nr: 614-12.2016.811.0018

 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: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607-RS, Volnei Coppeti - OAB:58.099-RS

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

presente ação para rescindir o contrato firmado entre as partes e, por 

conseguinte, condenar a ré a devolver à autora as parcelas pagas, 

corrigidas monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos 

até o efetivo pagamento (Súmula nº 35 do STJ), no prazo de 30 (trinta) 

dias do encerramento do grupo, incidindo, a partir de então, juros de mora 

de 12% (doze por cento) ao ano (AGRG no AREsp 348.227/PB, Rel. 

Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, 

DJe 10/02/2015).Deverão ser deduzidas das parcelas a taxa de 

administração, a multa contratual e o prêmio do seguro, de acordo com os 

percentuais convencionados pelas partes.Em face da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, sendo que tal montante deverá ser pago na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada parte, suspensas em relação aos 

autores ante a gratuidade da justiça.Transitada esta em julgado, pagas as 

custas processuais, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 712 Nr: 41-67.1999.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 Código n° 712

DECISÃO

Através da petição de f. 437 a parte exequente pleiteia a requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as três 

ultimas declarações de imposto de renda, relacionadas a parte executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de f. 437, e para tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as 03 (três) ultimas declarações 

de imposto de renda do executado, via INFOJUD.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo ao Executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62676 Nr: 134-05.2014.811.0018

 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: Moacir Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tres Irmãos Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340 - B

 Intimar os patronos da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.98/105, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60181 Nr: 2758-61.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Nery de Matos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252, Ellen Cristina Gonçalves Pires - OAB:131.600, Marina 

Cristina Tabile - OAB:16857/MT, Ventura Alonso Pires - 

OAB:132.321 SP, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido formulado 

pela autora e extingo o presente feito com resolução de mérito, nos termos 
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do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:a) CONDENAR 

solidariamente as requeridas a procederem à SUBSTITUIÇÃO do produto 

defeituoso, por outro novo, do mesmo modelo e preço, ou similar;b) 

CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual.Condeno ainda as requeridas em custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º do CPC).Com o trânsito em julgado, ao arquivo 

com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42506 Nr: 2934-11.2011.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 42506

DESPACHO

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, pugnando o que entender de direito e indicando 

bens a penhora, sob pena de extinção.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41346 Nr: 1785-77.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Arthur Olimpio dos Santos Sobrinho-rep. 

Luana Maira Soares de Melo Santos.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Torbay Gorayeb - 

OAB:6351, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

655,29 (Seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls.38. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 655,29 (Seiscentos e cinquenta e cinco 

reais e vinte e nove centavos), para recolhimento da guia de custas e 

para fins da guia de taxa o valor é isento. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7020 Nr: 728-39.2002.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.304/307, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65418 Nr: 2586-85.2014.811.0018

 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: MCSL, DASN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabiano Souza Rodrigues - 

OAB:12507 AL

 Código 65418

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Determino o cancelamento da audiência de conciliação designada no 

CEJUSC.

No mais, compulsando os autos entendo necessário e imprescindível a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes e, para 

tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

09.05.2018 às 13h30min.

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.: 61214 Nr: 3830-83.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelene Heitmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rosa Gomes - 

OAB:7.848B MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido formulado 

pela autora para declarar rescindido o contrato entre a parte requerente e 

a requerida, bem como a devida restituição de 37 (trinta e sete) 

PARCELAS PAGAS no importe de R$ 7.178,00 (sete mil e cento e setenta 

e oito reais), com juros de 1% a. m. desde a citação e correção monetária 

pelo INPC desde a data do desembolso.Assim, extingo o presente feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Custas pela parte requerida e, havendo inadimplência, 

proceda-se conforme determinado na CNGC/MT.Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 
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condenação (art. 85, §2º do CPC).Com o trânsito em julgado, ao arquivo 

com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41439 Nr: 1878-40.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Angela Cadore Perotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC.Revogo a liminar concedida nos autos às fls. 115/116.Condeno a 

requerente nas custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios de sucumbência no patamar de R$ 1.000,00, nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC/15, suspensas ante a gratuidade da 

justiça.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31082 Nr: 170-23.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vannelis da Silva ME, Vannelis da Silva, Elton 

Real da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Defiro em o pedido de f. 103 e para tanto, determino a pesquisa de 

endereço do executado SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte executada, sendo este diferente 

do já contido nos autos, cite-se.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, ao exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala 

do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 14950 Nr: 639-11.2005.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Barros de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Godinho, FULFILL - Distribuidora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itelvino Hoffman - OAB:OABMT 

3441, Karlla Christine C.F. B. Carvalho - OAB:OAB MT 8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PONCE BUENO - 

OAB:10482

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia. Devera ainda os Nobres 

Advogados retirarem em cartório as carta precatórias, que por ventura 

possuam, para providenciar o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57000 Nr: 3229-14.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:OAB/MT 8.094

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente a pretensão deduzida 

pela parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, para cancelar o contrato firmado entre as 

partes.CONDENO a parte requerida a devolução dos valores pagos pelo 

autor na quantia de R$ 899,02 (oitocentos e noventa e nove reais e dois 

centavos), incidindo juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 

do vigente Código Civil, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do prejuízo sofrido 

(Súmula 43 do STJ).Ainda, CONDENO a parte demandada ao pagamento 

do valor de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 

406 do vigente Código Civil, a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a partir da prolação da sentença.CONDENO a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios 

no montante de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°, 

art. 85, do NCPC.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61796 Nr: 4417-08.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelena Martins Severino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

INTIME-SE a Autarquia ré para se manifestar acerca do laudo pericial (fls. 

85/86), consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42996 Nr: 110-45.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percio Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64518 Nr: 1843-75.2014.811.0018
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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: Paulo Ricardo Fernandes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 DECISÃO

Ante a certidão de f.87, da qual consta que o médico perito nomeado 

declinou de sua nomeação, NOMEIO o médico Dr. Osvaldo Akira que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Destarte, em observância ao 

disposto no item 2.18.11 da CNGC, 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. O perito deverá responder os quesitos apresentados pela 

parte requerida.

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60128 Nr: 2699-73.2013.811.0018

 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: Edinalva Silva Ferreira, José Ferreira de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Paulino, João Carlos Paulino 

Júnior, MDF - Industrtia e Comercio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Diante da manifestação da parte autora que pugna pela produção de 

prova testemunhal das testemunhas Celso Silva de Assunção e Stanislaw 

Kosloski, tenho por bem designar audiência para colheita da referida 

prova.

 DESIGNO o dia 17.04.2018 às 17h30min para realização da solenidade.

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.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60876 Nr: 3494-79.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 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 

51-1394209/12, no valor de R$ 4.459,43 parcelados em 58 vezes de R$ 

139,50;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.Em Juara/MT, 13 de março de 2018. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56617 Nr: 2818-68.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jorge Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

INTIMEM-SE pessoalmente a autora da liberação dos valores.

Após, intime-se as partes nas pessoas dos procuradores, para em 10 

(dez) dias, requererem o que de direito e interesse.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60089 Nr: 2655-54.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronivaldo dos Santos Colinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Com o fito de evitar futura arguição de nulidade, advirto que no julgamento 

do Recurso Extraordinário 631240 o STF pacificou o entendimento de que 

a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento 

administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a 

direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido 

o prazo legal para sua análise.

INTIME-SE a parte autora para promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação, a apresentação do requerimento administrativo do 

benefício pretendido, sob pena de extinção.

 Determino ainda a SUSPENSÃO do presente feito até a resposta do INSS 

que não poderá ser superior ao prazo de 90 (noventa dias), contados do 

protocolo administrativo do pedido.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte requerida.

Posteriormente, venham os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32857 Nr: 716-78.2009.811.0018
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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: Maria Gomes de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Para dar prosseguimento ao feito diante do julgamento pelo TRF1, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08/05/2018, às 

17h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do benefício pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (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).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40677 Nr: 1128-38.2011.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Coutinho Lopes, Maria das 

Graças Coutinho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se buscas nos convênios firmados pela CGJ/MT, 

visando descortinar o endereço da parte executada.

 Se for encontrado novo endereço da executada, cite-se via oficial de 

justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de f. 81. Dessa 

forma, deverá a parte executada ser citada por edital para pagar a dívida, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de dez por cento (10%), no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da citação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 17215 Nr: 2829-44.2005.811.0018

 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: Espólio de Iris Moreto Cavichioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo a petição de habilitação dos herdeiros (fls. 117/131), com 

fundamento no art. 688, I do CPC. Suspendo a ação principal art.689 do 

CPC.

Determino a intimação do requerido, para que se pronuncie em 05 dias 

(art. 690 do CPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41554 Nr: 1994-46.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Antonia Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução de Sentença” proposta por Geni Antonia Batista 

em face de Instituto acional de Seguro Social - INSS, ambos qualificados 

nos autos.

Ás fls. 133/134 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente.

A parte exequente apresentou comprovante de pagamento às fls. 

135/137.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43186 Nr: 298-38.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Barcellos Brizolla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da IMPUGNAÇÃO à execução apresentada pelo Executado.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 4672-63.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Julião Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOTendo 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. Carlos Fabrício P. Lara, 

Ortopedista, 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, 
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em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes.A perícia 

realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico perito nomeado, 

devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora agendada, devendo 

ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, do CPC). 

Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, se houver, bem como 

os quesitos do juízo, (...)Quanto aos honorários arbitrados, requisite-se o 

seu pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, 

devendo ser observado pelo Sr. Gestor Judiciário.Com a juntada do laudo 

pericial, INTIME-SE a requerida para se manifestar, 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.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38051 Nr: 2086-58.2010.811.0018

 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: Valdeci Pereira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08/05/2018, às 16h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (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).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60266 Nr: 2848-69.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Caridade de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar a 

autora segurada MARIA DA CARIDADE DE ARRUDA o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 

18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, 

desde a data do requerimento administrativo – 19/04/2013 (FL. 16), 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I 

do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e 

Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar 

da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao 

mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 

161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, 

compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis concedidos no 

período de cálculo e observando-se a prescrição quinquenal conforme 

Súmula STJ 85.Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59789 Nr: 2339-41.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionizio Toralli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos, atentando-se ao artigo 1.048, I, do NCPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 11160 Nr: 342-38.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertolina Maria de Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença Judicial” proposta por Bertolina 

Maria de Santana Ferreira em face de Instituto acional de Seguro Social - 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Ás fls. 161/162 constam o respectivo alvará expedido com levantamento 

do valor depositado em favor da parte exequente.

O advogado da parte exequente informa que foram satisfeitas as 

obrigações e pugna pelo arquivamento, às fls. 163/163-v.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 
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mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30225 Nr: 2802-56.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leurentina Faria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos, atentando-se ao artigo 1.048, I, do NCPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9971 Nr: 260-85.1996.811.0018

 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: José Valdecir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI SOARES BORGES - 

OAB:4540-B/MT

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Incorpore aos autos, o julgamento do Recurso Especial, requerido pela 

Autarquia ré (fl. 226-v).

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61613 Nr: 4238-74.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Gilioli Panisso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

É evidente a escassez de profissionais especializados na rede da saúde 

pública desta cidade, sendo assim INDEFIRO o pedido de fls. 94/95, já que 

a perícia médica de fls. 90/92 respondeu escorreitamente todos os 

quesitos formulados pelas partes.

Desta forma, intimem-se as partes para especificar se desejam produzir 

mais alguma prova.

Por fim, concluso para sentença.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30436 Nr: 3012-10.2008.811.0018

 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: Eunice Pereira Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução de Sentença” proposta por Eunice Pereira Candido 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fls. 

202/229 apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 

15.180,40 (quinze mil cento e oitenta reais e quarenta centavos).

 A autarquia intimada, informou que concorda com os cálculos 

apresentados pela exequente e pugna por sua homologação (fl. 293).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Execução de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte executada concordado com os valores (fl. 293), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeçam-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos 

da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com 

as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do pagamento, expeçam-se os respectivos alvarás.

Após, a retirada do alvará, intime-se a parte exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual 

satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 24946 Nr: 2940-57.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cirso Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença nos próprios autos” proposta, por 

Cirso Pereira de Melo em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fls. 

130/131 apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 

52.281,29 (cinquenta e dois mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e 

nove centavos).
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 A autarquia, intimada, apresentou “Impugnação à Execução”, 

apresentando seus cálculos às fls. 139/140, perfazendo um montante de 

R$ 26.122,67 (vinte e seis mil cento e vinte e dois reais e sessenta e sete 

centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (fls. 

147/148).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Execução de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores (fls. 125/126), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício(s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o(s) pagamento(s) por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do(s) pagamento(s), expeça(m)-se o(s) 

respectivo(s) alvará(s).

Após, a retirada do(s) alvará(s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59214 Nr: 1731-43.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Gomes Minosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4.611, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, 

Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6.735

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente a pretensão deduzida 

pela parte autora, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. CONDENO a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais) a 

título de indenização por danos materiais, incidindo juros de mora de 1% 

ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC 

a contar do prejuízo sofrido (Súmula 43 do STJ).Ainda, CONDENO a parte 

demandada ao pagamento do valor de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% 

ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.CONDENO a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no montante de 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°, art. 85, do 

NCPC.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Em Juara/MT, 13 de março de 2018.ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61044 Nr: 3663-66.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson José Montavani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão e contradição, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Cumpra-se o determinado na sentença de 

fls. 109/111.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39827 Nr: 286-58.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva Metka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59787 Nr: 2337-71.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanira Nunes de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo a petição de habilitação dos herdeiros (fls. 117/131), com 

fundamento no art. 688, I do CPC. Suspendo a ação principal art.689 do 

CPC.

Determino a intimação do requerido, para que se pronuncie em 05 dias 

(art. 690 do CPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43656 Nr: 767-84.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu Nestor de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença nos próprios autos” proposta por 

Eliseu Nestor de Assunção em face do Instituto acional de Seguro Social - 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Ás fls. 131/132 constam o respectivo alvará expedido com levantamento 

do valor depositado em favor da parte exequente.

O advogado da parte exequente informa que foram satisfeitas as 

obrigações e pugna pelo arquivamento, às fls. 133/135.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)
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II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42504 Nr: 2932-41.2011.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 42504

DECISÃO

Através da petição de f. 86 a parte exequente pleiteia a requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as três 

ultimas declarações de imposto de renda e RENAJUD, relacionadas a parte 

executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de f. 119, e para tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as 03 (três) ultimas declarações 

de imposto de renda do executado, via INFOJUD.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo ao Executado.

Efetue-se buscas no sistema RENAJUD de veículos em nome do 

executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61775 Nr: 4395-47.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGL, Elizete da Silva Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de “Amparo Assistencial (prestação continuada) a 

Pessoa Portadora de Deficiência – com pedido de antecipação de tutela” 

proposta por Everton Guedes Leandro, representado pela sua genitora 

Elizete da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.

A ação foi distribuída em 17/10/2013 e até a presente data não houve a 

realização de perícia por médico neurologista.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos, ante a 

escassez de profissionais especializados na rede da saúde pública desta 

cidade, pois tal situação é potencialmente causadora da demora na 

tramitação dos feitos, cujas partes possuem relevante interesse em seu 

término, contribuindo para a famigerada lentidão processual.

Tendo em vista que até a presente data não foi possível à realização de 

perícia por médico neurologista, DETERMINO a Secretaria desta Vara que 

expeça Ofício a Secretaria Municipal da Comarca de Juína/MT para que 

informe a relação de nomes dos médicos e suas especializações, em 

específico neurologista, que se encontram atuando naquele município.

Após voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30538 Nr: 3102-18.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da IMPUGNAÇÃO à execução apresentada pelo Executado.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se e CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1354 Nr: 52-96.1999.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Matias Patruni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Seguros Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 Código nº 1354

 D E S P A C H O

Manifeste-se o exequente quanto aos valores apresentados pela conta 

única, conforme informação acostada às f. 222. Em seguida expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento dos valores, nos dados informados 

às f. 216.

Com a expedição do alvará, manifeste-se a parte interessada em 5 (cinco) 

dias informando a quitação integral do débito.

Com a informação de quitação, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34530 Nr: 2128-44.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Conceição França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Marcos - 

OAB:132018/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 

40).Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e 

anotações de estilo, arquive-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60079 Nr: 2645-10.2013.811.0018
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 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: Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.M. Wollmann - ME, Reinaldo Stachiw

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 D E C I S Ã O

 DESIGNO nova data para realização da solenidade que não se realizou 

diante do afastamento médico deste Magistrado.

A audiência será realizada no dia 05.04.2018 às 16h onde as testemunhas 

compareceram independente de intimação.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32708 Nr: 623-18.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Gomes Uvida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante das informações trazidas pela parte autora (fl. 154), de que 

passado mais de meses do transito em julgado do r. acordão que 

determinou a autarquia ré a concessão do benefício de pensão por morte 

– abatendo, no entanto, as parcelas recebidas pelo segurado falecido a 

título de LOAS – 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 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

ato atentatório a dignidade da justiça.

Transcorrido o prazo, sem que tenha ocorrida a referida implantação, 

certifique-se e volte-me concluso.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13587 Nr: 1982-76.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sergio de Col, José Augusto Campana, 

Rosangela Ribeiro Campana, Lea Silvia Derenusso, Wilson Nelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Alves, Mário Lanza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iné Army Cardoso da Silva - 

OAB:8575/PR, Osvaldo Luiz Gabriel - OAB:8670/PR, Robinson Elvis 

Kades de Oliveira e Silva - OAB:16.854/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente os pedidos iniciais, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

CPC, para:a)Declarar a falsidade do instrumento de procuração (fl. 27) 

utilizado para a compra e venda do imóvel Matrícula 4.705 do CRI de 

Juara-MT;b)Declarar nula a escritura pública de compra e venda (fl. 

28/29), do imóvel Matrícula 4.705 do CRI de Juara-MT;c)Declarar nulo, 

devendo ser cancelado o registro de compra e venda do imóvel Matrícula 

4.705 do CRI de Juara-MT; eCondeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com baixa.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55081 Nr: 1275-30.2012.811.0018

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, JFdAdS, JVAdS, MDdAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 D E C I S Ã O

 Os autos encontram-se aptos para proferir sentença.

 Porém verificando que há pedido reiterado da genitora em reaver a 

guarda de seus filhos, entendo por bem designar audiência para colher a 

oitiva da genitora e dos atuais guardiões de seus filhos, bem como das 

crianças com a finalidade de solucionar o empasse acerca da guarda dos 

menores.

Assim, designo audiência para dia 22.03.2018 às 15h30min.

Intime-se a genitora e os guardiões de seus filhos para comparecerem na 

solenidade.

Ciência ao MPE.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73288 Nr: 2792-65.2015.811.0018

 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: Francis Aparecido Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ... e por tudo mais que dos autos 

consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a 

pagar ao autor segurado FRANCIS APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos 

termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do 

salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios 

previdenciários, desde a data da cessação do benefício – 30/04/2015 (FL. 

69), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 

6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao 

mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão 

de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do 

CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do 

STJ, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis concedidos no 

período de cálculo e observando-se a prescrição quinquenal conforme 

Súmula STJ 85.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.Sendo assim, “... A antecipação de 

tutela deve ser concedida, para a imediata implantação do novo benefício 

(obrigação de fazer), quando o julgamento do mérito, lastreado na prova 

dos autos, faz inequívoco o requisito da verossimilhança das alegações 

da parte autora, sendo indiscutível o periculum in mora, que decorre da 

própria natureza alimentar da verba objeto da ação. 5. Apelação do INSS a 

que se nega provimento. Antecipação de tutela concedida. (Apelação 

Cível nº 0065643-31.2013.4.01.9199/GO, 1ª Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia - TRF da 1ª Região, Rel. Saulo José Casali Bahia. j. 

16.12.2016, unânime, e-DJF1 02.05.2017)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 7398-68.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante da manifestação da parte autora, DETERMINO a imediata restituição 

do bem ao requerido.

Ressalto que conforme pugnado pela parte autora, o referido mandado de 

restituição deverá conter a localização onde o veículo se encontra e as 
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ressalvas de despesas e estadias que deverão ser suportados pelo 

requerido conforme preceito legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78679 Nr: 1433-46.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Silva de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 78679

Requerente: Maria das Graças Silva de Lima

Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

SENTENÇA

Trata-se de “Embargos de Declaração” movido pela parte autora em razão 

da sentença proferida por este Juízo às fls. 92/94, alegando contradição, 

eis que reconhecido o benefício da justiça gratuita às fl. 46, porém na 

sentença condenou a parte autora em custas.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 1.022, do NCPC:

“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”.

Analisando o dispositivo acima verifico que assiste razão a autora, quanto 

à assistência judiciária gratuita deferida a autora.

Desta forma, verifico que a requerente preenche os requisitos 

autorizadores para concessão do benefício, razão pela qual mantenho a 

decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita a requerente.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os embargos de declaração e 

os DOU PROVIMENTO, para sanar a contradição apontada constante no 

julgamento da ação, de modo que passo a dispor em seu dispositivo:

 “Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 46).”

Mantenho incólumes as demais fundamentações e dispositivo da 

sentença.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.C.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 – Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10763 Nr: 2034-09.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Tejada Sanches, Maria Peres 

Tejada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de f. 260.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58728 Nr: 1220-45.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VETB, Sidneia Tossi Sakano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a autarquia ré para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da petição de fl. 88.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13884 Nr: 2162-92.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sergio de Col, José Augusto Campana, 

Rosangela Ribeiro Campana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Alves, Mário Lanza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Luiz Gabriel - 

OAB:8670/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, CONFIRMO a liminar concedida às 

fls.19/20 e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para 

determinar a indisponibilidade da área objeto da matrícula cuja nulidade se 

pretende na ação principal, extinguindo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I do CPC.Condeno os requeridos ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

3.000,00 (três mil reais).Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

baixa.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 16455 Nr: 2093-26.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arara Transportes Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léo Borges Barreto - 

OAB:129471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Borges - OAB:OAB/SP 

169.782, José Guilherme Junior - OAB:2615/MT, Renato de 

Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 DESPACHO

Intime-se pessoalmente a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção anômala, 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.: 35911 Nr: 76-41.2010.811.0018

 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: Joselita Barreto da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso de fls. 88/91.

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Assim, considerando que a parte apelada já apresentou as 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61275 Nr: 3887-04.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elessandra de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vista ao MPE para manifestação.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63854 Nr: 1234-92.2014.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Rubi Gotlib Kelm - OAB:2132/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O

 S E N T E N Ç A

Dircilei Damin propôs ação de divorcio c/c partilha de bens, alimentos e 

guarda em desfavor de Sandro Guimarães Oliveira.

A inicial foi recebida às f. 50-51, momento em que foram arbitrados 

alimentos provisórios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o 

salário do genitor, bem como foi deferida a guarda provisória da filha em 

comum do casal à genitora.

Entre uma deliberação e outra, a parte autora acostou nos autos, em 

petitório de f. 79-80 tratativa de acordo firmada pelas partes, pugnando 

pela homologação do divórcio e sobrestamento dos autos para que ocorra 

a partilha dos bens do casal.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Com relação ao divórcio, alimentos e guarda não há vícios no feito que 

impossibilitem sua homologação eis que aparentemente preservados os 

interesses da adolescente filha do casal.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes na exordial, e para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF, 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.

Proceda-se a Sra. Gestora com a expedição do necessário para o 

Cartório competente.

Em atenção a decisão de f. 50, tendo as partes deixado de acordarem 

quanto às despesas e honorários advocatícios, determino seu rateio, 

conforme disposto no art. 90, § 2º do NCPC.

Por fim, EXPEÇA-SE o competente Termo de Compromisso de Guarda e 

Responsabilidade da menor em favor de sua genitora, SALIENTANDO-SE 

QUE A GUARDA PRECÁRIA, PODE SER REVOGADA A QUALQUER 

TEMPO, CONFORME A ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1381 Nr: 205-37.1996.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

Transportadora Sol a Sol Ltda, Azimute Informática Comércio e Serviços 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denovan Isidoro de Lima - 

OAB:3099, Hermes Alencar Daldin Rathier - OAB:16994/PR

 DESPACHO

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, pugnando o que entender de direito e indicando 

bens a penhora, sob pena de extinção.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9807 Nr: 1395-88.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Codignoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 9807

D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se buscas nos convênios firmados pela CGJ/MT, 

visando descortinar o endereço da parte executada.

 Se for encontrado novo endereço da executada, cite-se via oficial de 

justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de f. 110/111. 

Dessa forma, deverá a executada ser citada por edital para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de dez por cento (10%), no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da citação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35541 Nr: 3101-96.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silso Nascimento Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante das informações trazidas pela parte autora (fls. 96/97), de que 

passado mais de anos da sentença e do r. acordão em favor da autora, 

até o momento houve apenas a informação que o INSS de Sinop implantou 

o benefício de auxilio acidente, porém o objetivo desta ação é a revisão da 

renda mensal inicial do benefício e não o fez, sem que esta atendesse ao 

comando da justiça, DETERMINO:

Oficie-se imediatamente ao setor de gerência executiva do INSS em Sinop, 

para que revise a renda mensal inicial do benefício, com base no salário 

benefício de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), enviando 

cópia dos documentos pessoais do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de incorrer em ato atentatório a dignidade da justiça.

Transcorrido o prazo, sem que tenha ocorrida a referida implantação, 

certifique-se e volte-me concluso.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31558 Nr: 310-57.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agricola Cachimbo Vale do Arinos Produtos 

Agropecuarios Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Produtos Quimicos São Vicente Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Adala Fernandes - 

OAB:163412/SP

 Código n. 31558

DESPACHO

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, apresentando comprovante de distribuição da 

carta precatória para penhora e avaliação do bem penhorado nos autos, 

sob pena de extinção.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-72.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO QUIDA NETO OAB - MT0015186A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA COLINSQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA PROCESSO N. 8010299-72.2014.811.0018 POLO 

ATIVO: LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA POLO PASSIVO: 

ALEXANDRE DA SILVA COLINSQUE Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte autora, embora 

devidamente intimada acerca da audiência de instrução (evento nº 73), 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou qualquer justificativa pela 

ausência, conforme termo acostado nos autos (evento n. 74). Desse 

modo, o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 

da Lei nº 9.099/95: ?Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.? Pelo exposto, em consonância com o inciso I do 

artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Juara MT, 24 de outubro de 2016. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-53.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CARME LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUARA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JUARA RUA Anita Garibaldi, 94, Jardim Boa 

Vista -  JUARA DESPACHO Numero do Processo : 

0010158-51.2014.811.0064 Polo Ativo: CARME LUCIA DE OLIVEIRA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A. INTIME-SE o patrono da parte autora 

para que informe o endereço e telefone atualizado desta, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com a juntada das informações proceda-se a 

intimação da parte autora quanto a liberação dos valores pagos. Por fim, 

intimada a parte autora, remetam-se os autos ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Cumpra-se. ALEXANDRE SOCRATES 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-28.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENA FERREIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Certidão Processo n. 

8010095-28.2014.8.11.0018 Certifico e dou fé que em razão da migração 

do sistema Projudi para PJE não é possível identificar se houve a intimação 

da parte promovida, nos termos da r. decisão. Outrossim, considerando o 

lapso de tempo entre a decisão e a presente data, promovo a INTIMAÇÃO 

da parte Autora para atualizar o débito para posterior prosseguimento do 

feito. JUARA, 14 de março de 2018 MARCOS YOSHIO MAEDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, S/N, CENTRO, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-43.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENA FERREIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Certidão Processo n. 

8010094-43.2014.8.11.0018 Certifico e dou fé que em razão da migração 

do sistema Projudi para PJE não é possível identificar se houve a intimação 

da parte promovida, nos termos da r. decisão. Outrossim, considerando o 

lapso de tempo entre a decisão e a presente data, promovo a INTIMAÇÃO 

da parte Autora para atualizar o débito para posterior prosseguimento do 

feito. JUARA, 14 de março de 2018 MARCOS YOSHIO MAEDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, S/N, CENTRO, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 709227 Nr: 4039-47.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Ferreira Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

condenar o réu CLEBER FERREIRA NOGUEIRA pela prática do delito de 

porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03);Passo à dosimetria 

da pena.O delito de porte ilegal de arma, nesta modalidade, possui pena de 

reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e pagamento de multa. 

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:a) 

Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os 

limites da norma repressora;b) Antecedentes: verifico que o acusado 

possui ações penais em andamentos, inclusive uma condenação pela 

prática do crime de dano qualificado. Porém, tal circunstância será 

valorada na segunda fase da dosimetria da pena;c) Conduta social: não 

havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de 

valorar;d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos 

autos, nada tendo a valorar;e) Motivos: comuns à espécie; f) Quanto às 

circunstâncias e consequências do delito são normais à espécie; g) 

Sendo o crime perpetrado contra a sociedade, nada se pode falar acerca 

do comportamento da vítima. Estabelece-se então, como medida razoável 

e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base no 
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mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e dez dias-multa, fixados em 

1/30 do salário mínimo.Reconheço a atenuante da confissão e a agravante 

da reincidência. Nesses casos, entendo que tais circunstâncias se 

equivalem devendo ser compensadas, razão pela qual mantenho a pena 

em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.Não há causas de 

aumento ou diminuição da pena.Quanto à pena de multa, a julgar pelas 

bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal 

Brasileiro, fixo a pena de multa em dez (10) dias-multa, [...]; expeça-se 

Guia de Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, arquive-se 

em definitivo.Ciência ao Representante do Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98724 Nr: 6023-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Promovo a Intimação do advogado do réu, para informar o nome completo 

da testemunha mencionada na resposta à acusação, para intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104751 Nr: 2152-88.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Cavalcante dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Promovo a intimação do advogado do réu para se menifestar acerca do 

despacho de ref. 12.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000125-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARCIA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000125-63.2018.8.11.0025 AUTOR: 

NIRLEI DE FATIMA FRANCO RÉU: ADRIANA MARCIA DOS SANTOS 

VISTOS ETC. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por NIRLEI DE 

FÁTIMA FRANCO em face de ADRIANA MÁRCIA DOS SANTOS. Alega a 

Autora, que na data de 27.11.2007 celebrou contrato verbal de prestação 

de serviços advocatícios com a Requerida e, naquela oportunidade, ficou 

acordado que a Ré lhe pagaria 30% (trinta por cento) pelos serviços a 

serem prestados em ação a ser ajuizada em desfavor do Município de 

Castanheira/MT. Aduz que devido a situação de desespero que a 

Requerida se encontrava na época aceitou receber seus honorários ao 

final, dependendo de eventual procedência da ação proposta. Afirma, que 

devido ao seu árduo trabalho a ora Ré sagrou-se vencedora na citada 

demanda e que após os trâmites normais da ação se iniciou o cumprimento 

de sentença, no qual foi firmado acordo entre as partes no ano de 2017. 

Por fim, assevera que “acertou” com a Ré que o valor dos serviços 

prestados era de 30% (trinta por cento) do valor que ela (Requerida) havia 

auferido na ação supracitada, a qual não se opôs a pagar. No entanto, 

aduz que a Ré pagou quatro parcelas do pacto e após deixou de efetuar o 

pagamento das demais alegando que o contrato firmado era no valor de 

20% (vinte por cento) do valor total do acordo firmado na referida lide. 

Com base nos fatos acima descritos a Autora pleiteia a concessão de 

Tutela de Urgência para retenção da parcela do acordo que a Ré irá 

receber do Município de Castanheira no dia 10 de fevereiro corrente e que 

seja depositado em sua conta o valor faltante referente aos 20% que a Ré 

entende ser devido e o restante em conta judicial até o deslinde da 

presente demanda. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

cabe frisar que a tutela antecipada será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, do CPC. 

Segundo o doutrinador Fredie Didier Jr[1], a probabilidade do direito: “é a 

lógica, aquela que surge da confrontação das alegações e das provas 

com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder “tutela provisória”. Acerca do “perigo de dano”, ensina o 

doutrinador: “Há urgência quando a demora pode comprometer a 

realização imediata ou futura do direito.” No caso em tela, verifico que a 

Autora não logrou provar a probabilidade do direito, visto que não trouxe 

qualquer documento capaz de comprovar os fatos por ela alegados, ônus 

que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Frise-se que o que há, na 

verdade, são meros indícios do direito pleiteado. No que tange ao segundo 

elemento, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também 

não restou caracterizado. Como se não bastasse, o pedido liminar tem 

forte cunho satisfativo e se confunde com o próprio mérito, motivo pelo 

qual não pode prosperar ante à necessidade de maior dilação probatória. 

Ante ao exposto, RECEBO a petição inicial, pois preenche os requisitos do 

artigo 319 do CPC e INDEFIRO o pedido de Antecipação de Tutela ante a 

ausência dos requisitos essenciais para a concessão de tal medida. Em 

atenção ao disposto no artigo 334, caput, do mesmo codex, REMETA-SE o 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, constando que, nos termos do artigo 

334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai a ré intimada para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias 

à partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia 

(art. 344, NCPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína, 09 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito [1] Breves comentários ao Novo Código de Processo 

Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier...(et al.), coordenadores, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000091-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAMALIA MAZAIWA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000091-88.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: ROSAMALIA MAZAIWA RIKBAKTATSA REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.  Autos nº 

1000091-88.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. RECEBO a 

inicial posto que atendidos os requisitos do artigo 319 do CPC e 

DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e realização 

de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do 

Código de Processo Civil. Designada audiência, CITE-SE a parte ré e 

INTIME-SE a autora, na pessoa de seus advogados, constando que, nos 

termos do artigo 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Consigne-se que não havendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 498 de 756



autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos 

efeitos da revelia (art. 344, NCPC). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providencias. Juína, 02 de fevereiro de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000094-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. S. (EXEQUENTE)

E. S. D. (EXEQUENTE)

C. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. P. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000094-43.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

CAROLAINE DOURADO DA SILVA, GRASIELI DOURADO DA SILVA, EDNA 

SANTOS DOURADO EXECUTADO: VALCIR ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

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. 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 o Executado, para efetuar o pagamento do valor de 

R$ 14.632,48 (catorze mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e oito 

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, 02 de 

fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000062-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

ADERVAL BENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000062-38.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO DA AMAZONIA SA REQUERIDO: TCA TANGARA 

COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, ADERVAL BENTO VISTOS ETC. 

Verifico que restam preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

portanto, para cumprimento do ato deprecado, DETERMINO: I. Com base no 

art. 883, do CPC, nomeio para o encargo o leiloeiro ERICK SOARES TELES, 

leiloeiro oficial matriculado na JUCEMAT sob nº 026, Gestor de Sistemas 

de Alienação Judicial Eletrônica, com escritório estabelecido na Avenida 

São Sebastião, nº 3.469-A, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, Telefone para 

contato: 0800 789 1200. O leiloeiro ora designado restará compromissado 

quando da sua intimação deste despacho. II. A Sra. Gestora deverá entrar 

em contato com o leiloeiro ora nomeado para que informe a data e horário 

para realização do leilão, o que deverá ser certificado nos autos. III. O 

leilão será eletrônico. IV. Caberá ao leiloeiro divulgar a realização do leilão 

nos meios típicos do mercado do respectivo bem (tais como: outdoors, 

jornais, classificados, internet, sites de ofertas, redes sociais, etc.) 

informando o site da internet e o que mais necessário for para o leilão 

eletrônico. V. O leiloeiro nomeado está autorizado a: a) constatar a atual 

situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor 

divulgação do ato, valendo a cópia assinada deste como mandado de 

constatação; b) solicitar cópia integral dos autos à secretaria para 

providências quanto a realização do leilão; c) caso seja necessário, o 

leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o cumprimento de seus 

deveres junto ao imóvel a ser leiloado. VI. Considerando que o Juízo 

Deprecante não fixou as condições para realização do ato (art. 880,§1º e 

art. 885, do CPC), aplico aquelas constantes nos art. 892 e art. 895, do 

CPC. VII. Intime-se o Executado do leilão por meio de seu advogado. Caso 

o Executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado 

por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante no 

processo ou por mandado. Frustrados esses meios, o Executado será tido 

por intimado pela publicação do próprio edital de leilão (art. 889, §1º, do 

CPC). VIII. Intime-se ainda, o coproprietário, meeiro ou titular de outro direito 

sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador 

com contrato registrado na matrícula, etc.) por carta com aviso de 

recebimento dirigida ai endereço disponível no processo. Caso reste 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por mandado ou carta 

precatória. IX. Poderão oferecer lances todas às pessoas físicas capazes 

e jurídicas legalmente constituídas, devendo o leiloeiro observar as 

restrições dos incisos do art. 890, do CPC. X. O lance mínimo admitido no 

leilão do bem em qualquer das datas será de 50% (cinquenta por cento) 

da avaliação, nos termos do art. 891, do CPC. XI. Arbitro a comissão do 

leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor do lanço vencedor. Caso reste 

suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento da 

dívida, responderá o Executado pelas despesas do leiloeiro, que arbitro 

em 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação. XII. Em caso do 

arrematante ou seu fiador não pagar o valor do lance no prazo 

estabelecido, perderá a caução em favor do Exequente (art. 897, do CPC), 

como poderá responder por eventuais indenizações pelo retardamento do 

leilão, que deverá ser refeito. XIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

XIV. Comunique-se o Juízo Deprecante. XV. Às providências. Juína, 1º de 

fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000194-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS 

LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000194-95.2018.8.11.0025 AUTOR: 

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. RÉU: K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE 

MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - EPP VISTOS ETC. Recebo a inicial, pois 

preenche os requisitos do art. 319, do Código de Processo Civil. Diante do 

que preceitua o art. 701, do CPC DETERMINO a citação da Requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento do valor de R$ 

7.818,78 (sete mil oitocentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), 

bem como honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa. Conste no mandado que no prazo acima previsto, 

poderá a parte Ré OFERECER EMBARGOS independentemente de prévia 

segurança do juízo, nos termos do art. 702, do CPC. No entanto, caso este 

cumpra o mandado no prazo, ficará isento de custas processuais. 

Expeça-se o competente mandado de pagamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Juína, 28 de fevereiro de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000194-95.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS 

LTDA - EPP (RÉU)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), para cumprimento do mandado no bairro Setor Industrial, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá 

ser recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000655-38.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MEZZALIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA – MATO GROSSO SILVANA SPERANDIO, 

brasileira, casada, médica inscrita no CRM/MT sob nº 6243, tendo sido 

nomeada para a realização da perícia médica da parte autora dos autos 

em epígrafe, em atendimento ao Ofício de nº 09/2018, respeitosamente 

informa a Vossa Excelência que a perícia médica foi novamente agendada 

para o dia 21 de março de 2018 às 09:30hs, na qual será realizada no 

consultório situado na Avenida Dep. Hitler Sansão, nº 275 N, em frente ao 

antigo prédio da Prefeitura Municipal. Sem mais para o momento, 

subscrevo o presente expediente com a mais elevada estima e distinta 

consideração. Juína – MT, 07 de fevereiro de 2018. Silvana Sperandio 

CRM-MT 6243

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93812 Nr: 1982-40.2013.811.0025

 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: VALDOIR ANTONIO PESSINI, GISLAINE GRACIELLE DAL 

POZZO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MIRANDA, EMERSON FERREIRA DO 

NASCIMENTO, NATALÍCIO APARECIDO DE FREITAS MOREIRA, 

ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA, APARECIDO COELHO TORRES, JAIL 

GOMES DA SILVA, AIAS BERNARDES DA COSTA, FRANCISCO PEREIRA 

DOS SANTOS FILHO, JOAREZ THEOPHILO, CLAUDIO ADÃO DA SILVA, 

JOSÉ ANTONIO EVANGELISTA, ADILSON GONÇALVES RODRIGUES, 

JOSE ORLANDO DOS SANTOS, MARIA ELZIRA DE OLIVEIRA GOMES, 

GABRIEL DE CARVALHO PERES, ROMÁRIO DE TAL, VANDERLEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS.157/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130655 Nr: 2945-09.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 131265 Nr: 3345-23.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERINETE FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 131332 Nr: 3387-72.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DA COSTA - PRODUTOS NATURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 131270 Nr: 3349-60.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FERREIRA LEONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130185 Nr: 2619-49.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 
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DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130035 Nr: 2514-72.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO PIRES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 131269 Nr: 3348-75.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDE SIMIONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130029 Nr: 2508-65.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130668 Nr: 2957-23.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GARCIA CAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130666 Nr: 2955-53.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO MIOTTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130658 Nr: 2948-61.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.A. FERREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130184 Nr: 2618-64.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLICE SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 131264 Nr: 3344-38.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130058 Nr: 2528-56.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELIZABETE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130056 Nr: 2526-86.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO F DIAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130036 Nr: 2515-57.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130192 Nr: 2626-41.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Donato de Almeida-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130180 Nr: 2615-12.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130181 Nr: 2616-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18390 Nr: 3762-64.2003.811.0025

 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: DILMA JACINTO DE SOUZA, ERONDINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Diante do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos da 

PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18278 Nr: 3370-27.2003.811.0025

 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: JOÃO BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Diante do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos da 

PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130659 Nr: 2949-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 502 de 756



 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130030 Nr: 2509-50.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. V. DE QUEIROZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130052 Nr: 2524-19.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7910/A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130027 Nr: 2506-95.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE MENEZES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130038 Nr: 2517-27.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130031 Nr: 2510-35.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIVALDO LINS SANZOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 131266 Nr: 3346-08.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 131333 Nr: 3388-57.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO RAMOS MECÂNICA E TORNEARIA MASTER 

DIESEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130070 Nr: 2535-48.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENOVILDE BUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 130848 Nr: 3078-51.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLI ALVES DE AMEIDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130059 Nr: 2529-41.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130178 Nr: 2613-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO HONAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130189 Nr: 2623-86.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO ACEMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130667 Nr: 2956-38.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130653 Nr: 2943-39.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA ALVES FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130028 Nr: 2507-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY PAZ E ARMELINDO BONDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130060 Nr: 2530-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130061 Nr: 2531-11.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIVALDO DUTRA KAHENA MOTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130669 Nr: 2958-08.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BATISTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130193 Nr: 2627-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANI JOSÉ KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130326 Nr: 2725-11.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY MARCOS ALCANTARA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:22870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 129362 Nr: 2134-49.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARÇA TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2º DO 

NCPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000809-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. G. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se o advogado da parte autora para que se manifeste 

acerca da Certidão de ID 10492706. JUÍNA, 14 de março de 2018. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000699-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SECAFIN GONCALVES (REQUERENTE)

LUANNA KEYTH SECAFIN GONCALVES (REQUERENTE)

J. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUZEBIO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico, nesta data, que consultando os autos não aportou 

notícia acerca do cumprimento da Sentença de ID 10338444. Do exposto 

intime-se a parte autora do relatado. FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98837 Nr: 248-20.2014.811.0025

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MICHEL TEIXEIRA GLIENKE, EVERTON 

CHECON AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 "Vistos em correição. Defiro o pedido ministerial de f.148.Designo 

audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 03 de 

maio de 2018, às 15h00min.Para tanto, intimem-se os requeridos, as 

testemunhas, e o Ministério Público.

Expeçam-se cartas precatórias para intimações das partes. Às 

providências.Juína/MT, 02 de março de 2018.RAUL LARA LEITE"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122639 Nr: 3023-37.2016.811.0025

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 "DESPACHOVistos em correição. Defiro o pedido ministerial de fls. 

86/87Designo audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
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para o dia 03 de maio de 2018, às 14h00min.Intimem-se as partes, bem 

como as testemunhas arroladas às fls. 08 e 75.

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 01 de 

março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100733 Nr: 1919-78.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Vistos,De proêmio, não tendo sido impugnado o cálculo (f. 355), 

HOMOLOGO-O para que surtam os seus devidos e legais efeitos, 

devendo a pena ser analisada com base no mencionado cálculo.No mais, 

em razão da constatação de que o recuperando EMERSON KEVIN ALVES 

DE BRITO preenche os requisitos para a progressão do regime fechado 

para o semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, 

ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 

4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135537 Nr: 196-82.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSY JONES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 48), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando KESSY JONES DA 

SILVA, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133737 Nr: 4932-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NILTON DA SILVA, DIEGO DO 

NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Vistos,

I) Os argumentos das defesas são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

28/05/2018, às 17h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3348 Nr: 105-90.1998.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135814 Nr: 417-65.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:24156

 Ante o exposto, não havendo qualquer alteração do cenário fático já 

analisado, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela Defesa já que ainda se encontram presentes os requisitos 

do art. 312 do CPP.INTIMEM-SE às testemunhas e o acusado.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.SIRVA a presente como OFÍCIO ao Diretor do 

Centro de Detenção Provisória - CDP para que promova a condução do 

acusado até a audiência, bem como MANDADO de INTIMAÇÃO ao 

acusado.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129891 Nr: 2441-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI DEIVID DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:OAB/ES19.831

 Vistos,

I - DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que RECEBO 

a denúncia oferecida contra WESLEI DEIVID DE SOUZA OLIVEIRA, 

qualificado nos autos.

II - REQUISITOS

Estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP:

(1) o fato criminoso está devidamente descrito, o que possibilita a defesa 

do(a) acusado(a) com amplitude;

 (2) o(a) acusado(a) está suficientemente identificado(a), o que garante a 

exação do direcionamento da acusação;

 (3) a classificação dos fatos está feita corretamente, de acordo com a 

descrição da denúncia; e

 (4) o rol de testemunhas está inserido adequadamente na denúncia.

 Noto que os elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, 

embasamento às afirmações feitas na denúncia.

Com efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos inquisitoriais.

É verdade que os invocados elementos não foram colhidos sob a égide do 

contraditório, razão pela qual não servem para embasar a procedência 

das alegações deduzidas na denúncia, nos termos do art. 155 do CPP. 
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Entretanto, servem para embasar o juízo de admissibilidade da acusação 

neste momento processual inicial, que não se presta ao exame da 

procedência ou não das alegações do Ministério Público.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2018, às 

16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório dos(a) 

acusados(a);

(5) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, VISTA ao Ministério 

Público e CONCLUSOS para deliberação.

INTIMEM-SE às testemunhas e o acusado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

SIRVA a presente como OFÍCIO ao Diretor do Centro de Detenção 

Provisória - CDP para que promova a condução do acusado até a 

audiência, bem como MANDADO de INTIMAÇÃO ao acusado.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101459 Nr: 2461-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, pugnando 

pela extinção da punibilidade do acusado em razão de sua morte.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, diante da certidão de óbito e, ainda, considerando a 

manifestação ministerial, a extinção da punibilidade do acusado é medida 

que se impõe, a teor do que dispõe o artigo 107, I, do CP.

Com efeito, preceitua o artigo 62 do Código de Processo Penal, in verbis:

“No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, 

e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, JULGO 

EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado, a teor do que dispõe o art. 107, I, do 

CP c/c art. 62 do CPP.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica da AJES, na pessoa do(a) 

orientador(a) para tomar CIÊNCIA da sentença.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120850 Nr: 1915-70.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEDNEI SCHORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO 

parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia 

para o fim de CONDENAR o acusado LUIZ SEDNEI SCHORN com o incurso 

nas penas do artigo 121, §§ 1º e 4º, in fine, do Código Penal. (...) Para 

tanto, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo não 

estiver preso.O quantum da pena aplicada e violência contida no crime são 

incompatíveis com os institutos previstos nos 77 e 44, ambos do 

CP.ISENTO o réu das custas, dada a presunção de 

hipossuficiência.Transitada em julgado a sentença para as partes:a) 

EXTRAIA-SE a guia de execução definitiva;b)COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, 

via INFODIP(art. 15, III, da CF;c) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor, 

à Autoridade Policial e à Rede INFOSEG.d) OFICIEM-SE ao Instituto Nacional 

e Estadual de Identificação.e) LANCE-SE o nome do réu no rol dos 

culpados.Tendo em vista a atuação do advogado Dativo para defesa do 

acusado, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 30 URH’s para Dr. MARCOS 

BODSTEIN VILLAÇA FILHO. EXPEÇA-SE 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.Publicada no Plenário do Tribunal do Júri, às 15h40min, SAEM os 

presentes intimados.Juína/MT, 13/03/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz 

Presidente do Tribunal do Júri.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100353 Nr: 1636-55.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LADS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS, SCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA APARECIDA DE SOUZA, Cpf: 

97239380149, Rg: 1443400-8, Filiação: José Aparecido de Souza e Maria 

Divina de Souza, data de nascimento: 29/05/1981, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, casado(a), vendedora do avon, Telefone 669680-4986 e 

atualmente em local incerto e não sabido SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA, 

Filiação: Pedro Tadeu de Oliveira e Lindaura Marques Lobato, data de 

nascimento: 11/09/1981, brasileiro(a), natural de Juina-MT, casado(a), do 

lar, Telefone 66 96727472. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, ainda, considerandoa presunção de veracidade dos fatos 

alegados,julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na peça 

exordial, nos termos da liminar concedida, cuja validade perdurará até o 

fim do processo de conhecimento e, eventualmente, de execução.Sem 

custas e honorários. Como trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 13 de março de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96196 Nr: 4583-19.2013.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISMAEL PEREIRA, Cpf: 62226932100, Rg: 

974296, Filiação: Tancredo Pereira e Maria Aparecida Pereira, data de 

nascimento: 04/09/1973, brasileiro(a), natural de Assis Chateaubriand-PR, 

convivente, brasileiro, trabalhador braçal, Telefone 9965 2155. 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, comungando com o entendimento do 

“Parquet”, REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e 
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JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento 

no art. 485, VI, do NCPC.SEM custas.ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS 

a(o) Advogado(a) Dativo(a) nomeado(a) no importe de 1 URH. 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.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 13 de março de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110395 Nr: 2750-92.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR DA SILVA STRUTT, ROSALVO 

BORGES DAS NEVES, VALMIR PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO 

ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSMAR DA SILVA STRUTT, Filiação: 

Edinelsa Maria da Silva Strutt e Josemar Strutt, data de nascimento: 

05/08/1994, brasileiro(a), natural de Mirante da Serra-RO, solteiro(a), 

serviços gerais, atualmente em local incerto e não sabido ROSALVO 

BORGES DAS NEVES, Cpf: 78308844987, Rg: 28279786, Filiação: Maria 

Pinheiro das Neves e Jeronimo Borges das Neves, data de nascimento: 

28/01/1947, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

VALMIR PEREIRA DOS SANTOS, Filiação: Manoel Pereira dos Santos e 

Elsa de Almeida, data de nascimento: 26/08/1973, brasileiro(a), natural de 

Ilheus-BA, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal de furto e recptação.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização dos acusados JOSMAR 

DA SILVA STRUTT, ROSALVO BORGES DAS NEVES e VALMIR PEREIRA 

DOS SANTOS, CITEM-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

para responder a acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, 

momento em que, por meio de advogado ou Defensor Público, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando 

necessária (arts. 396 e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 

11.719/08).Após, CONCLUSOS para deliberação.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, 12 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.: 118162 Nr: 350-71.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SANDRA ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ADÃO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95394 Nr: 3663-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Vistos em correição,

Diante do interrogatório do acusado, DECLARO ENCERRADA a instrução 

criminal, e já havendo alegações finais do Ministério Publico, INTIME-SE à 

Defesa para apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

CUMPRA-SE

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109701 Nr: 2457-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO DA SILVA, brasileiro(a), 

Telefone 66-9623-6318. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos,Trata-se de 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 05 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.: 102983 Nr: 3770-55.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINEI APARECIDO GRANDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUÍNA

Código n. 102983

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de JOSINEI APARECIDO GRANDIS, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 155, § 4º, I, ambos do CP e art. 12 da Lei n. 

10.826/03, todos na forma do art. 69, do CP.

Após o recebimento da denúncia em 05.05.2015 (fl. 93/94) e citação, o 

acusado apresentou defesa preliminar (fl. 106-116), cuja instrução ouviu 

várias testemunhas, culminando em alegações finais orais pelo MP (f. 

138).

Ato seguinte, a Defesa apresentou alegações finais pugnou pela 

aplicação de pena no seu patamar mínimo (fl. 143-149).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 I. DO CRIME DE FURTO

 1.1 DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

08), termos de depoimentos e declarações (fl. 09/10, 33, 79), relatório de 

local de crime (fl. 12-16), termo de apreensão (f. 17-18), auto de avaliação 

(f 26), termo de reconhecimento de objeto (f. 34), auto de entrega (f. 35) e 

termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 65).

1.2 DA AUTORIA

A autoria tornou-se inconteste. Afinal, o réu confessou em ambas as 

fases processuais ter furtado a residência pertencente à vítima Fernanda 

Paludo.

 Esse cenário é corroborado pelo depoimento do Policial Militar Ronildo 

Bruno dos Santos na fase judicial o qual declarou, grosso modo, que ao 

atender a ocorrência localizaram o acusado em um bairro, ocasião em que 

este confessou ter furtado os objetos, assim como informou o local onde 

teria escondido os objetos.

Harmoniosamente, a testemunha José Marcos Borges da Silveira afirmou 

em juízo, grosso modo, que avistou o momento em que o acusado 

carregava os objetos furtados.

Com efeito, a vítima Fernanda Paludo afirmou em juízo, grosso modo, que 

seus bens foram subtraídos, assim como também foi arrombada a parede 

da residência.

 Conforme se observa, o depoimento das testemunhas é corroborado pela 

confissão do acusado na fase judicial, acrescido do fato de terem sido 

encontrados os materiais subtraídos da vítima, cenário que forma um 

conjunto probatório apto a alicerçar a condenação.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“FURTO. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar 

autoria e materialidade do crime. Confissão do réu corroborada pelos 

demais elementos de prova produzidos. Condenação mantida. 

Qualificadora afastada. Ausência de provas seguras da participação do 

adolescente Carlos Henrique na subtração. Adequação da pena. Regime 

inicial mantido. Recurso provido (voto nº 23262).” (Apelação nº 

3003673-04.2013.8.26.0451, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. 

Newton Neves. j. 21.10.2014). (grifo nosso)

Esclareço, ainda, que a qualificadora presente no inciso I, § 4º, do art. 155 

do CP (destruição de obstáculo), restou cabalmente demonstrada, diante 

do depoimento da vítima e da confissão do acusado, o qual relatou, em 

juízo, que arrancou uma tábua da parede.

Diante desse quadro probatório, e não socorrendo em favor do acusado 

qualquer excludente ou exculpante, não restam dúvidas acerca da autoria 

dos crimes a ele imputado, de sorte que o édito condenatório se impõe.

II. DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

2.1 DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

08), termos de depoimentos e declarações (fl. 09/10), termo de apreensão 

(f. 17-18), laudo pericial (fl. 28-32) e termo de qualificação, vida pregressa 

e interrogatório (f. 65).

2.2 DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, o réu confessou a prática delitiva relatando em juízo, grosso 

modo, que furtou a arma e as munições e ocultou em um local conhecido 

como Casa Branca.

Nessa toada, foi o depoimento em juízo do Policial Militar Ronildo Bruno dos 

Santos, ao narrar, grosso modo, que ao se dirigir ao local indicado pelo 

acusado, localizaram uma espingarda e munições.

Verifico, ainda, que a potencialidade lesiva da arma de fogo e munição 

apreendida restou devidamente verificada, podendo ser utilizadas 

eficazmente para produzir disparos (Laudo Pericial, fl. 28/32).

 Dessa forma, a confissão do acusado somada ao depoimento em juízo do 

policial militar, demonstra de forma inarredável a prática do crime previsto 

no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu JOSINEI APARECIDO GRANDIS como 

incursos nas penas do art. art. 155, § 4º, I, ambos do CP e art. 12 da Lei n. 

10.826/03, todos na forma do art. 69, do CP.

 Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo 

à individualização das penas:

DO CRIME DE FURTO

 Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1. Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2. Antecedentes: O réu não possui maus antecedentes criminais;

 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: ínsitas do tipo;

6. Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7. Consequências: ínsitas do tipo;

 8. Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

Inexistem agravantes.

Atenuantes: Embora esteja presente a circunstância atenuante da 

confissão espontânea, DEIXO diante da vedação de se reduzir a pena 

aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

3ª FASE

INEXISTEM causas de aumento ou diminuição.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

9. 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;

10. Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

11. Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua 

conduta social.

12. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

13. Circunstancias: típicas do crime;

14. Motivos: são inerentes ao tipo penal;

15. Consequências: do crime foram comuns ao tipo penal;

 16. Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à 
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razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

Inexistem circunstâncias agravantes.

RECONHEÇO a atenuante da confissão disposta no art. 65, III, “d”, do CP. 

Todavia, diante da vedação da Súmula 231 do STJ em fixar a pena no 

patamar mínimo legal, fixo a pena provisória em 1 (um) ano de detenção e 

10 (dez) dias-multa.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 1 (um) ano de detenção e 10 

(dez) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

CONCURSO MATERIAL

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, 

excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma 

pena total DEFINITIVA de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a 

situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

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.

 Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona o réu a 

ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção 

e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa 

de liberdade em duas penas restritivas de direito na forma e condições a 

serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do 

Executivo de Pena.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA;

02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF 

(art. 595 da CNGC/MT);

03) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

04) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a execução 

ficará suspensa até a data do seu livramento, observando-se o art. 1.598 

e seguintes da CNGC.

05) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.

06) ENCAMINHE-SE a arma de fogo e munições apreendidas nos autos 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.

Tendo em vista a atuação da advogada Dativa Dra. HILONÊS 

NEPOMUCENO, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 09 URH, expedindo a 

certidão de honorários dativos. ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, 

feitas as comunicações semestrais devidas.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Juína-MT, 02/03/2018

 VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95394 Nr: 3663-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93352 Nr: 1483-56.2013.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRCODCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107928 Nr: 1543-58.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA 

PERES - OAB:11203

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93207 Nr: 1331-08.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI ABREU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118305 Nr: 418-21.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 54336 Nr: 688-55.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PAULO SILVA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 18381 Nr: 3725-37.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES DA ROSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim 

deCONDENARo acusadoLINDOMAR ALVES DA ROSA como incurso nas 

penas do art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal. EXPEÇA-SEGUIA 

DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.Transitada em julgado a sentença para as 

p a r t e s : a )  E X T R A I A - S E  a  G U I A  D E  E X E C U Ç Ã O 

DEFINITIVA;b)COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP(art. 15, III, da CF;c) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor, à Autoridade Policial e à Rede 

INFOSEG.d) OFICIEM-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.e) 

DESTRUAM-SE os objetos do crime.Tendo em vista a atuação do 

advogado Dativo para defesa do acusado, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 

25URH’s para Dra.ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO.EXPEÇA-SE 

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.Publicada no Plenário do Tribunal do 

Júri, às 15h,SAEM os presentes intimados.Juína/MT, 14/03/2018VAGNER 

DUPIM DIASJuiz Presidente do Tribunal do Júri

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 104697 Nr: 4859-16.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE IWA KUBOTA, JOÃO PAULO 

DALMOLIN SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o denunciado na pessoa de seu 

advogado, da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

05/04/2018, às 15h30min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257229 Nr: 582-57.2018.811.0011

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Wilson José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Licença-Prêmio nº582-57.2018.811.0011 – Código nº257229

 C E R T I D Ã O

Em verificação à ficha funcional do Requerente: WILSON JOSÉ PEREIRA, 

matrícula nº5002, constatamos o seguinte:

1- Requerente: WILSON JOSÉ PEREIRA, matrícula nº5002, exercendo o 

cargo de Oficial de Justiça, nesta Comarca de Mirassol D’ Oeste.

2- Requer 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 

1º/12/2012 a 1º/12/2017.

 3- Nomeado, efetivamente, conforme Ato nº 177/92/CM, de 05/11/1992, 

tomou posse em 1º/12/1992 e tornou-se estável em 1º/12/1994.

 4- Requereu e obteve licença-prêmio, referente aos períodos de 1º/12/92 

a 1º/12/97; 1º/12/97 a 1º/12/02; 1º/12/02 a 1º/12/07 e 1º/12/07 a 1º/12/12.

5- Não infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90, no período de 1º/12/2012 a 1º/12/2017, e o artigo 2º da Lei nº 59, 

de 03/02/1999, prevê a concessão deste benefício.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 12 de março de 2017.

 Fermino Castilho Junior

 Gestor Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255112 Nr: 5639-90.2017.811.0011

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Thiago Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Ferreira dos Santos - 

OAB:47.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 255112.

Vistos,

Primeiramente, devo consignar que o presente procedimento foi 

encaminhado pelo DCA/TJMT, por meio do Sistema CIA, o qual foi 

materializado nesta Comarca para prosseguimento do feito, no tocante ao 

requerimento do DCA acostado às fls. 032.

Não obstante o despacho de fls. 28, bem como, as certidões acostadas 

as fls. 29 e 31, verifico que o requerente não juntou aos autos os 

documentos exigidos nos itens 1.3, 1.4 e 1.6 da IN-SCA nº 02/2011 – 2ª 

versão.

Assim sendo, intime-se o advogado subscritor da petição de fls. 5, Thiago 

Ferreira dos Santos, OAB/DF nº 47.190, para providenciar os documentos 

acima mencionados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

do presente feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 12 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Decisão

PEDIDO DE LICENÇA - PRÊMIO – 582-57.2018 .811.0011, código 257229- 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – MT

REQUERENTE: WILSON JOSÉ PEREIRA – OFICIAL DE JUSTIÇA

ASSUNTO: Requer Licença – Prêmio, relativa ao quinquênio de 1º/12/2012 

a 1º/12/2017, nos termos do art.109 da Lei Complementar nº 04/90. 

DECISÃO: "Defiro o pedido formulado pelo requerente Wilson José Pereira, 

concedendo-lhe 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa ao quinquênio 

de 1º/12/2012 a 1º/12/2017, condicionando seu usufruto à conveniência 

do serviço público".

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Após, arquive-se com os procedimentos de estilo.

Mirassol D´Oeste – MT, 13 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito e Diretora do Foro 

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 5584 Nr: 700-63.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Lourenço da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 700-63.2000.811.0011 cód. 5584

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): O Município de Mirassol D'Oeste-MT

EXECUTADO(A, S): Aristeu Lourenço da Silva
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2000

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.833,11

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 09/05/2018, às 14h00min horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 23/05/2018, às 14h00min horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Av. Joaquim Cunha, 595, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT Cep:78280000, Fone: (65) 3241-1391

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Um lote de terreno urbano, denominado lote n. 

16 da quadra n. 28, com área de 375,00 M2.

 LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua Izalino Cesário da 

Cruz, Bairro: Parque Bandeirantes, Mirassol D'Oeste - MT

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 19.551,49

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: Não consta nos autos.

 ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 10040 Nr: 678-34.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Persi Olivares Ramos

 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

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 678-34.2002.811.0011 cód. 10040

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE RÉQUERIDA: Persi Olivares Ramos

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Persi Olivares Ramos, Cpf: 

55951902134, brasileiro(a), Endereço: Rua Presidente Tancredo Neves, 

Nº 1186, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIME-SE o executado para se manifestar, acerca da 

prescrição intercorrente detectada nos autos, pois já se correu o prazo 

quinquenal sem que o exequente indicasse bens passiveis de penhora ou 

promovesse o regular prosseguimento do feito.

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico 

que decorreu o prazo legal da suspensão pleiteada ante a não localização 

de bens passíveis de penhora, nesse sentido a súmula 314 do Supremo 

Tribunal Federal que estabelece que “Execução fiscal. Prescrição 

intercorrente. Penhora. Bens penhoráveis não localizados. Suspensão do 

processo por um ano. Findo esse prazo começa a fluir a prescrição 

quinquenal intercorrente.” Desse modo com fulcro no art. 40 §4 Lei n° 

6.830/80, acrescido pela Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, fica 

autorizado ao juiz decretar a prescrição independentemente de 

requerimento das partes em consonância com o art. 332 §1° do Código de 

Processo civil, ex lege: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 4° Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 

o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 

de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de 

imediato.”(negritos acrescidos). No mesmo o sentido a jurisprudência 

deixa inequívoco a intimação da Fazenda Pública perante o juízo, ex ví: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA DO 

CARNÊ DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À COBRANÇA 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO 

ART. 219, § 5º, DO CPC (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.280/2006). 

POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A prévia intimação da Fazenda 

Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, somente é 

necessária quando se tratar de hipótese de prescrição intercorrente, a 

qual ocorre no curso do processo de execução fiscal. 2. Em se tratando 

de prescrição da pretensão à cobrança do crédito tributário, aplica-se o § 

5º do art. 219 do Código de Processo Civil (com a redação dada pela Lei 

11.280/2006). 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1042940/RJ, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 

03/09/2008, sem grifos no original).” Assim, INTIME-SE o executado para 

se manifestar, acerca da prescrição intercorrente detectada nos autos, 

pois já se correu o prazo quinquenal sem que o exequente indicasse bens 

passiveis de penhora ou promovesse o regular prosseguimento do feito. 

Após, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 3 de agosto de 2017. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima - Juíza de Direito.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo - Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 13 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252781 Nr: 4522-64.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesse Lopes da Silva Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar acerca da certidão de fls. 30, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 5002-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora pessoalmente, para pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256781 Nr: 419-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSG, Claudieni Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Barboza Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram ante o recebimento ou não da inicial. Analisando 

detidamente, verifico que a cópia da sentença que fixou os alimentos.

 Pois bem.
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 Com efeito, cuidando-se de execução de alimentos decorrente de título 

executivo judicial, imprescindível a juntada da cópia da decisão que fixou a 

verba alimentar, não sendo suficiente a mera cópia de nota de expediente, 

ainda que esta possa reproduzir o teor ou parte da decisão. É necessário 

que conste no título a assinatura do julgador. Logo, a reprodução da 

sentença extraída, provavelmente, do sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso não possui o condão de instruir o 

presente cumprimento de sentença, até mesmo porque consta em seu 

corpo marca d’água alertando para a ausência de validade jurídica do 

documento.

Diante do exposto, determino que a exequente apresente uma cópia da 

decisão que fixou a verba alimentar devidamente assinada pelo juiz, em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento de inicial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234970 Nr: 133-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Clementino da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Luciana Costa Pereira - OAB:17.498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240

 Intimação dos Procuradores da parte autora da r. decisão de fls.82 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 100,00 

(cem 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 Penhora, depósito, avaliação e intimação da parte requerida, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33817 Nr: 3813-44.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiroko Matsushita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do r. teor da decisão de fls. 106, 

disponível também no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado 

para que pugne o que achar de direito no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como satisfação da obrigação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 84235 Nr: 2894-21.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzy Sumie Matsushita Yasue

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jorge Yassue

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655, 

LUIS PEREIRA PARDIM - OAB:, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da inventariante do inteiro teor da r. decisão de 

fl. 339, cujo teor tanscrevo: "Defiro o pleito de f. 335/336, razão pela qual 

determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos a GIA-ITCMD relativa à operação de transmissão 

de patrimônio causa mortis, bem como as certidões negativas obtidas junto 

à Sefaz e PGE/MT."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 203687 Nr: 688-58.2014.811.0011

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, CENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS, JNdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enaile Laura Nunes da Silva - 

Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Processo n.º 688-58.2014.811.0011 – Código: 203687Vistos; Os autos 

vieram conclusos após a juntada da cota ministerial de fls. 539, onde roga 

pela manutenção da guarda provisória concedida às fls. 458/459-vº, bem 

como pela reiteração do ofício expedido às fls. 528.Pois bem.As 

informações carreadas aos autos demonstram que os interesses do 

menor estão sendo atendidos pela avó paterna, Sr.ª Noeme Alves da 

Silva, sendo imperiosa a manutenção da guarda provisória concedida. 

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial de fls. 539, 

MANTENHO A GUARDA PROVISÓRIA deferida em favor da avó paterna, 

Sr.ª Noeme Alves da Silva, por estar atendendo os melhores interesses do 

menor, quais sejam, o bem-estar físico, afetivo e espiritual do infante.No 

que tange aos demais requerimentos formulados pelo Parquet, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE se o Município de Curvelândia-MT 

atendeu a solicitação contida no ofício de fls. 528. Em sendo negativo, 

REITERE o ofício expedido.Cumprida as formalidades supramencionadas, 

DÊ-SE vistas dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestar no que entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 27 de julho de 

2016.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256268 Nr: 175-51.2018.811.0011

 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: Sineide dos Santos Mendes, LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

35/44, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 14 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232530 Nr: 3324-60.2015.811.0011

 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: Antonia Irene Guilherme Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que se manifeste sobre o 

laudo pericial acostado nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256098 Nr: 99-27.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taciane Brito de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aandio Ferreira Tereso Junior 

- OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do procurador da exequente do teor da r. sentença de fl.31, 

disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257544 Nr: 696-93.2018.811.0011

 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: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II, Nilton Cesar da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Maldonado, Deilson dos Santos, Duda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, verifico que embora o autor tenha acostado à fl. 15 

declaração de hipossuficiência, não foi requerido na exordial a concessão 

tal benesse, razão pela qual, determino a intimação da parte requerente, 

via seu patrono, para que efetue o recolhimento das custas processuais, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem o 

julgamento do mérito, nos termos do art. 456, §1º da CNGC, que reza o 

seguinte: § 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 221950 Nr: 3969-22.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 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 3969-22.2014.811.0011 – código: 221950

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Aparecida de Oliveira, Cpf: 

27297160172, Rg: 1330870-0 SSP MT Filiação: Francisco Paulo de Oliveira 

e Diva Maria Francisca, data de nascimento: 18/10/1948, brasileiro(a), 

natural de Gestal-SP, viuvo(a), aposentada, Endereço: Rua Antonio 

Tavarares, Nº 989, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 478,28

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 pelo Município de 

Mirassol D’Oeste-MT em face de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificados nos autos, pretendendo receber dívida de 

natureza tributária. Entre um ato e outro, a parte exequente informou a 

quitação da dívida, requerendo, por isso, a extinção do feito (fls. 26). Os 

autos vieram-me conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. Tal regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da 

LEF). 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 art. 1º da LEF c/c o art. 924, inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC. 

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais, visto 

que, embora haja informação que já foram quitadas extrajudicialmente, não 

há recolhimento judicial. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235529 Nr: 491-35.2016.811.0011

 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: Antonio Augusto Santana Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação da parte requerida do teor da r. decisão de fl. 101-vº, estando 

este procurador intimado para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento dos honorários periciais no valor de R$ 253,00, 

atendendo os requisitos do ofício 303/2018, no momento do pagamento 

dos referidos honorários periciais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 97475 Nr: 161-48.2010.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da requerente para pugnar o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240264 Nr: 3017-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Batist da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão para intimação do Procurador da exequente, sob o teor da r. 

decisão de fls. 55, disponivel no site do TJMT. Ante o teor desta matéria, 

fica este Procurador intimado para requerer o que de direito no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 1065-10.2006.811.0011

 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: Ivone Barbosa Garcia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navimix - Suplementos Minerais e Rações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 514 de 756



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da procuradora da requerente CELIA REGINA DE MATTOS 

PRADO do teor do ofício de fl. 159.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250666 Nr: 3355-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Kimio Ikuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte exequente para dar andamento no feito 

no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253165 Nr: 4813-64.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza, Ilma Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Júnior - OAB:6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte embargada do teor da r. decisão de fl 

.44, disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233875 Nr: 4133-50.2015.811.0011

 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: Luiz Claudio Ponhe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 Defiro conforme requerido à f. 77.

Considerado que até o presente momento o requerido ainda não procedeu 

à implementação do adicional nos termos do acórdão de f. 58/62, 

determino a intimação do mesmo, via seu representante legal, para que dê 

fiel cumprimento à determinação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de fixação de multa diária, nos termos do art. 536, §1º do CPC, sem 

prejuízo da incidências das demais penalidades previstas no §3º do citado 

artigo.

Após, intime-se a parte autora para pugnar o que é de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 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.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 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: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 19/04/2018, ÀS 13H30, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 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: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 61, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Remetam-se os autos ao CEJUSC para o 

reagendamento de nova Sessão de Conciliação/Mediação. 

Desentranhe-se o mandado de citação de fls. 47 para nova tentativa de 

citação do requerido no endereço informado na inicial. Por fim, mantenho a 

decisão de fls. 37/38 por seus próprios fundamentos.

Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 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: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 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 

da parte requerida, 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.: 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 as partes autora de que devem efetuar o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

das partes acerca da audiência ora designada, sendo 05 pessoas a 

serem intimadas, todas com endereço em Mirassol d'Oeste/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256988 Nr: 479-50.2018.811.0011

 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: Itamar Ferreira de Souza
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 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 02/03/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

70/74, em 02/03/2018, 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.: 173808 Nr: 4631-54.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beb-Sol - Indústria e Comércio de Bebidas 

Ltda, Odirlei Queiroz Faria, Rosimar Batista Ismael

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que junte aos autos planilha de cálculo 

atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212329 Nr: 2766-40.2014.811.0006

 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: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 113/115, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, considerando o 

reconhecimento da união estável entre Marcio Ferrari e Julia da Silva 

Santos já fora realizado às fls. 24/25, DECLARO DISSOLVIDA à união 

estável havida entre as partes, pondo fim ao vínculo até então existente. 

N’outro giro, dou prosseguimento ao feito em relação aos alimentos e a 

regularização das visitas. Em consonância com o parecer Ministerial de fl. 

112, determino que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo realize, no prazo 

de 10 (dez) dias, estudo psicossocial na residência das menores, 

devendo, para tanto, constatar o eventual risco quanto às visitas 

paternas. Com a juntada do laudo, dê-se vista ao Ministério Público. No 

mais, oficie-se o Departamento de Recursos Humanos da Polícia Judiciária 

Civil do Estado de Mato Grosso solicitando o holerite do requerente Márcio 

Ferrari, no prazo de 10 (dez) dias. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 78630 Nr: 1926-88.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raça Nutrição Animal LTDA ME, Fernando 

Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos, uma vez 

que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 175191 Nr: 116-39.2013.811.0011

 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: Selso Gomes

 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. 115, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Desta forma, considerando o acordão de fls. 

104/108 que anulou a sentença às fls. 75/77-vº, intime-se a parte autora 

para que junte o requerimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Com a juntada do 

comprovante de requerimento administrativo do benefício, dê-se vista ao 

INSS, para contestar em 90 (noventa) dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 204599 Nr: 912-93.2014.811.0011

 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: ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTM, RTM, CdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Intimar o advogado da parte requerida para que apresente memoriais 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255633 Nr: 5858-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelina Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 11/01/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

41/63, 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 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, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, IURI SEROR 

CUIABANO - OAB:10838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 Intimar as partes autora de que devem efetuar o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

das partes acerca da audiência ora designada, sendo 05 pessoas a 

serem intimadas, todas com endereço em Mirassol d'Oeste/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257706 Nr: 789-56.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo Lucio Martins, Rivanilda Dantas de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 17, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 257706. Compulsando-se os autos, verifica-se que, 

o douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em 

nome dos autores. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome dos 

autores ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular 

do comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-s.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste/MT, 

09 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 97094 Nr: 110-37.2010.811.0011

 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: Ana Estevão da Silva, Crisley Pâmela Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, José Paulo de Assunção - OAB:12.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 296, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da petição de fl. 239, extrai-se 

cópia da certidão de fl. 295 e entregue aos causídicos da requerida 

constituídos nos autos. Empós, em nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257243 Nr: 585-12.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS APARECIDO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 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 Porto Esperidião - MT com a finalidade de Citação e demais atos, 

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.: 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:, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/O, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar os advogados da parte 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.: 29475 Nr: 130-96.2008.811.0011

 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: José Geraldo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação para que o advogada do autor se manifeste nos 

autos, sobre o documento de fls. 155, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 203687 Nr: 688-58.2014.811.0011

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, CENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS, JNdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enaile Laura Nunes da Silva - 

Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Sendo assim, Acolho o pedido Ministerial e, por corolário, JULGO EXTINTA 

a presente ação sem resolução do mérito ante a perda superveniente do 

objeto, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.Sem custas e despesas 

processuais ante a natureza da ação. Após o trânsito em julgado e, em 

nada mais sendo requerido, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.P.R.I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 

12 de abril de 2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 203687 Nr: 688-58.2014.811.0011

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, CENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS, JNdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enaile Laura Nunes da Silva - 

Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 688-58.2014.811.0011-código 203687

 ESPÉCIE: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso e 
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Carlos Eduardo Nunes da Silva

PARTE REQUERIDA: Edilson Alves de Souza e Jaqueline Nunes de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Edilson Alves de Souza Filiação: Rubens da Silva e 

Noema Alves da Silva, brasileiro(a), convivente, atualmente em lugar 

incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 300,00

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: "Código 203687. Cuida-se de Ação de Suspensão do Poder 

Familiar c/c Medidas Protetivas intentada pelo Ministério Público Estadual 

colimando os interesses de Carlos Eduardo Nunes da Silva e em desfavor 

de Edilson Alves da Silva e Jaqueline Nunes de Oliveira, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aportou aos autos parecer Ministerial 

de fl. 557, pugnando pela extinção do feito, ante a ausência de situação 

de risco em relação à criança, bem como ao fato de que o menor esta 

sendo bem cuidado pela avó paterna, gozando de boa saúde e 

frequentando regularmente a escola. Os autos vieram conclusos. Decido. 

In casu, o Ministério Público requereu o arquivamento do feito, ante a 

ausência de providências a serem adotadas no presente caso, uma vez 

que a criança atualmente não encontra-se exposta em situação de risco, 

motivo pelo qual falece a finalidade da propositura da presente ação, 

porquanto houve a perda superveniente do objeto por falta de interesse 

de agir. Em detrimento de tal fato, comporta esclarecer acerca de umas 

das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Para tal, 

consideram-se as seguintes orientações: Pode-se definir o interesse de 

agir como a “utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo 

demandante”. O interesse de agir é verificado pela presença de dois 

elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja 

verdadeiro binômio: “necessidade da tutela jurisdicional” e “adequação do 

provimento pleiteado”. Fala-se assim, em “interesse-necessidade” e em 

“interesse-adequação”. A ausência de qualquer dos elementos 

componentes deste binômio implica a ausência do próprio interesse de agir 

(Alexandre Freitas Câmara, p. 118-119, 2008). Sendo assim, Acolho o 

pedido Ministerial e, por corolário, JULGO EXTINTA a presente ação sem 

resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC. Sem custas e despesas processuais ante a 

natureza da ação. Após o trânsito em julgado e, em nada mais sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de abril de 

2017. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 14 de março de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257321 Nr: 620-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gevair Silverio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 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.: 256000 Nr: 37-84.2018.811.0011

 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: Israel Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 34/36,cujo dispositivo 

transcrevo:”...Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, 

mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 

1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do NCPC...."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 203687 Nr: 688-58.2014.811.0011

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, CENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS, JNdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enaile Laura Nunes da Silva - 

Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Intimar o advogado da requerida sobre a sentença de fls. 577, cujo 

dispositivo transcrevo:"Código 203687. Cuida-se de Ação de Suspensão 

do Poder Familiar c/c Medidas Protetivas intentada pelo Ministério Público 

Estadual colimando os interesses de Carlos Eduardo Nunes da Silva e em 

desfavor de Edilson Alves da Silva e Jaqueline Nunes de Oliveira, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aportou aos autos parecer Ministerial 

de fl. 557, pugnando pela extinção do feito, ante a ausência de situação 

de risco em relação à criança, bem como ao fato de que o menor esta 

sendo bem cuidado pela avó paterna, gozando de boa saúde e 

frequentando regularmente a escola. Os autos vieram conclusos. Decido. 

In casu, o Ministério Público requereu o arquivamento do feito, ante a 

ausência de providências a serem adotadas no presente caso, uma vez 

que a criança atualmente não encontra-se exposta em situação de risco, 

motivo pelo qual falece a finalidade da propositura da presente ação, 

porquanto houve a perda superveniente do objeto por falta de interesse 

de agir. Em detrimento de tal fato, comporta esclarecer acerca de umas 

das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Para tal, 

consideram-se as seguintes orientações: Pode-se definir o interesse de 

agir como a “utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo 

demandante”. O interesse de agir é verificado pela presença de dois 

elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja 

verdadeiro binômio: “necessidade da tutela jurisdicional” e “adequação do 

provimento pleiteado”. Fala-se assim, em “interesse-necessidade” e em 

“interesse-adequação”. A ausência de qualquer dos elementos 

componentes deste binômio implica a ausência do próprio interesse de agir 

(Alexandre Freitas Câmara, p. 118-119, 2008). Sendo assim, Acolho o 

pedido Ministerial e, por corolário, JULGO EXTINTA a presente ação sem 

resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC. Sem custas e despesas processuais ante a 

natureza da ação. Após o trânsito em julgado e, em nada mais sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de abril de 

2017. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 130005 Nr: 1389-24.2011.811.0011

 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: Oswaldo José Ruiz Pelá, Rosemary Paravela Pelá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egnomar de Freitas Tiago, Emilia Alves Ferreira 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA VOLPE ZANINI MENDES 

BATISTA - OAB:167562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nilson Vital Junior - 

OAB:MT 9.320, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, Selio 

Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de fls. 396, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se o teor da certidão de fl. 

395, oficie-se a Conta Única do Poder Judiciário solicitando a vinculação 
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dos numéricos depositados às fls. 369 e 39 e, na sequência, expeça-se 

alvará para levantamento das parcelas adimplidas em favor empresa 

nomeada a conta bancária indicada à fl. 391.

Intime-se a empresa nomeada para que dê início aos trabalhos, devendo 

juntar aos autos o laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, intime-se a parte autora para que 

proceda com o pagamento da terceira parcela, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo juntar aos autos o comprovante de pagamento."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242330 Nr: 4040-53.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Ederli Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA JENNIFFER MESANINI 

DE SOUZA - OAB:23722/O, Milton Vizini Corrêa Júnior - OAB:MT - 

3076-A, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Processo/CI nº 242330

Vistos etc.

Defiro o pedido de pesquisa pelo sistema RENAJUD, consoante minuta de 

pesquisa retro juntada.

Considerando que esta foi negativa, intime-se a parte exequente para 

manifestação, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Outrossim, intime-se o executado para regularizar sua representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do feito correr a sua 

revelia.

No mesmo prazo deverá se manifestar sobre o cálculo do débito 

exequendo indicado pela parte exequente às fls. 78-81.

Em arremate, indefiro o pleito de condenação do devedor em litigância de 

má-fé, visto que não indicada qualquer conduta que enseje referida 

condenação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 3757-93.2017.811.0011

 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: MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que o Sr. Maurílio Rodrigues de Matos é servidor atuante na 

Terceira Vara desta Comarca, e, devido às atividades judicantes 

desenvolvidas por esta magistrada foi construída uma proximidade, uma 

vez que anteriormente era servidor da Primeira Vara.

Consequentemente, nos termos do artigo 145, inciso I, do Código de 

Processo Civil, esta magistrada tornou-se suspeita para a condução do 

presente feito.

Por tais razões, DETERMINO a remessa dos autos ao próximo substituto 

legal constante na escala automática de substituição, prevista no 

Provimento n.º 02/2015/CM do Conselho da Magistratura.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 3757-93.2017.811.0011

 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: MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251371

 Vistos etc.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 3757-93.2017.811.0011

 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: MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 251371

Vistos, etc.

Considerando a informação de fl. 53, em que a Assistente Social Deize de 

Jesus Gomes de Carvalho requereu seu afastamento do caso, em virtude 

de proximidade com o autor, nomeio para a realização do estudo 

determinado a psicóloga no Juízo, devendo esta acostar o respectivo 

laudo no prazo de 10 (dez) dias.

Saliente-se que o estudo deverá ser realizado com os infantes e as 

famílias das partes autora e requerida.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 3757-93.2017.811.0011

 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: MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251371

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de alienação parental proposta por Maurílio 

Rodrigues de Mattos em face de Solange da Silva, ambos qualificados, 

alegando que esta, avó de seus filhos, ao se utilizar do direito de visitas a 

si deferido judicialmente, pratica alienação parental em seus filhos.

Postulou a concessão de tutela de urgência visando a suspensão do 

direito de visitas da requerida ou, subsidiariamente, a visitação assistida 

por alguém indicado pelo Juízo.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da tutela de urgência, 

opinando pela autorização das visitas assistida por profissional designado 

pelo Juízo.

Tutela de urgência parcialmente deferida às fls. 37-39, restringindo o 

direito de visitas da avó materna dos infantes, para que se realizassem em 

finais de semana alternados, entre 13:00h e 17:00h, aos sábados e 

domingos, mediante intermédio do Conselho Tutelar.

Igualmente, determinou-se a realização de laudo psicológico na família dos 

envolvidos, o qual foi juntado às fls. 107-112v.
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Não havendo conciliação entre as partes, a ré apresentou contestação às 

fls. 147-152, refutando os fatos articulados na inicial.

A parte autora apresentou réplica às fls. 159-162, requerendo, 

preliminarmente, a nulidade do laudo psicológico acostados aos fólios, 

visto que a psicóloga não comprovara sua habilitação técnica para 

analisar casos envolvendo alienação parental, pelo que solicitou a 

realização de outro laudo com profissional habilitado. No mérito, sustentou 

os fatos indicados na petição inicial.

Parecer ministerial às fls. 163-164, requerendo o julgamento antecipado da 

lide, pela declaração da existência da alienação parental e pela realização 

de acompanhamento psicológico com a avó materna, ora requerida.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte ré.

Tocante à preliminar levantada na réplica de fls. 159-162, indefiro-a, à 

medida que a psicóloga do Juízo acostou documentação suficiente quanto 

sua capacidade técnica para analisar casos envolvendo alienação 

parental, consoante os documentos de fls. 85-90v, especificamente os de 

fls. 89v e 90v, não trazendo a parte impugnante razões que críveis que a 

desqualifiquem.

Percebe-se, na verdade, descontentamento do autor com a psicóloga, 

uma vez que seu relatório lhe foi desfavorável nesta oportunidade.

Em que pese o parecer ministerial solicitando o julgamento antecipado da 

lide, entendo prudente a realização de audiência de instrução e 

julgamento, pelo que a designo para o dia 19/04/2018, às 15:20h.

Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenham ciência 

desta decisão e comprovem nos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, 

sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º, do NCPC).

Quanto às testemunhas da parte ré, sendo esta assistida pela Defensoria 

Pública, proceda-se a Secretaria a referida intimação.

Outrossim, determino a intimação pessoal das partes para depoimento 

pessoal, cuja necessidade será determinada em audiência.

Acaso residam as testemunhas em outras comarcas, depreque-se.

Ciência ao Ministério Público.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 3757-93.2017.811.0011

 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: MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimar os advogados da parte autora de que foi designado para o dia 

19/04/2018 as 15:20 horas para a realização da audiência de Instrução e 

Julgamento, para que tenham ciência desta decisão e comprovem nos 

autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, a 

intimação das testemunhas arroladas, sob pena de perder o direito à 

produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC). Bem 

como intimá-los acerca da R. Decisão de fls. 169/171, cujo dispositivo 

transcrevo:"....Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte ré.Tocante 

à preliminar levantada na réplica de fls. 159-162, indefiro-a, à medida que 

a psicóloga do Juízo acostou documentação suficiente quanto sua 

capacidade técnica para analisar casos envolvendo alienação parental, 

consoante os documentos de fls. 85-90v, especificamente os de fls. 89v e 

90v, não trazendo a parte impugnante razões que críveis que a 

desqualifiquem.Percebe-se, na verdade, descontentamento do autor com 

a psicóloga, uma vez que seu relatório lhe foi desfavorável nesta 

oportunidade.Em que pese o parecer ministerial solicitando o julgamento 

antecipado da lide, entendo prudente a realização de audiência de 

instrução e julgamento, pelo que a designo para o dia 19/04/2018, às 

15:20h.Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenham 

ciência desta decisão e comprovem nos autos, com antecedência mínima 

de 03 (três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas 

arroladas, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal 

(art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC).Quanto às testemunhas da parte ré, 

sendo esta assistida pela Defensoria Pública, proceda-se a Secretaria a 

referida intimação.Outrossim, determino a intimação pessoal das partes 

para depoimento pessoal, cuja necessidade será determinada em 

audiência.Acaso residam as testemunhas em outras comarcas, 

depreque-se.Ciência ao Ministério Público.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

março de 2018.Jean Garcia de Freitas Bezerra, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229463 Nr: 1527-49.2015.811.0011

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Marquezini Pinto, João Luiz Marquezini Pinto, 

Aparecido Marquezini Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Taiza Borges Bernardes - OAB:14399, Valdinei 

Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Reiterar a intimação do advogado do autor para que efetue o depósito 

referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de Avaliação ora determinado, 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.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Jeferson Alex Salviato - 

OAB:236655, José Carlos Menegatti - OAB:12029, Marcus Vinicius 

de Carvalho Rezende Reis - OAB:1.623-A, MARIANA CERSOSIMO 

NUNES - OAB:38540, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714

 Intimar os advogados das requerentes para que juntem aos autos a 

publicação do Edital encaminhado através de e-mail em 21/02/2018, com 

urgencia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250691 Nr: 3375-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto City Ltda, Pereira da Silva & Ferreira da Silva 

Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, 

Fernando Freitas Fernandes - OAB:19.171, Helder Guimarães 

Mariano - OAB:18.941, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3.056, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Intimar os advogados das partes sobre a R. Decisão de fls. 1257, cujo 
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teor transcrevo:"Manifeste-se o Administrador Judicial, em cinco dias, a 

respeito da objeção protocolada às fls. 1.248/1.252, bem como sobre a 

data marcada para a realização da Assembleia Geral de Credores (fl. 

1256). No que tange ao pedido de restituição de prazo formulado pelo 

Banco do Brasil S/A à fl. 1.253, de fato, observa-se que a decisão de fls. 

1238 foi publicada em 16/02/2018, tendo o advogado das autoras feito 

carga dos autos em 19/02/2018, em pleno curso do prazo previsto pelo 

edital de fls. 1.186/1.188, frustrando o direito do peticionante de analisar 

os autos para eventual apresentação de objeção.

Diante disso, defiro parcialmente o pedido para restituir parte do prazo, ou 

seja, 09 (nove) dias, para que a peticionante analise os autos e verifique a 

necessidade de manejar ou não a objeção ao plano. Tal fato se justifica, 

porque, na primeira oportunidade em que o Banco do Brasil S/A. peticionou 

nesse sentido, o pedido havia sido negado em virtude de não ter havido o 

esgotamento do prazo previsto pelo edital de fls. 1.186/1.188 para a 

oposição da objeção, remanescendo, então, 09 (nove) dias. Adverte-se, 

todavia, o Banco do Brasil S/A. que o processo deverá ser imediatamente 

devolvido à Secretaria da Segunda Vara tão logo expirado o prazo supra, 

tendo em vista a necessidade de o Administrador Judicial se manifestar 

nos autos antes da realização da Assembleia Geral de Credores, 

aprazada para o próximo dia 20/04/2018. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250691 Nr: 3375-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto City Ltda, Pereira da Silva & Ferreira da Silva 

Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, 

Fernando Freitas Fernandes - OAB:19.171, Helder Guimarães 

Mariano - OAB:18.941, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3.056, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Intimar o advogado do Banco do Brasil S/A, Dr. Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira, que foi deferido parcialmente o pedido para restituir parte do 

prazo, ou seja, 09 (nove) dias, para que analise os autos e verifique a 

necessidade de manejar ou não a objeção ao plano, conforme consta na 

decisão de fls. 1257, cujo teor transcrevo:"Manifeste-se o Administrador 

Judicial, em cinco dias, a respeito da objeção protocolada às fls. 

1.248/1.252, bem como sobre a data marcada para a realização da 

Assembleia Geral de Credores (fl. 1256). No que tange ao pedido de 

restituição de prazo formulado pelo Banco do Brasil S/A à fl. 1.253, de 

fato, observa-se que a decisão de fls. 1238 foi publicada em 16/02/2018, 

tendo o advogado das autoras feito carga dos autos em 19/02/2018, em 

pleno curso do prazo previsto pelo edital de fls. 1.186/1.188, frustrando o 

direito do peticionante de analisar os autos para eventual apresentação de 

objeção.

Diante disso, defiro parcialmente o pedido para restituir parte do prazo, ou 

seja, 09 (nove) dias, para que a peticionante analise os autos e verifique a 

necessidade de manejar ou não a objeção ao plano. Tal fato se justifica, 

porque, na primeira oportunidade em que o Banco do Brasil S/A. peticionou 

nesse sentido, o pedido havia sido negado em virtude de não ter havido o 

esgotamento do prazo previsto pelo edital de fls. 1.186/1.188 para a 

oposição da objeção, remanescendo, então, 09 (nove) dias. Adverte-se, 

todavia, o Banco do Brasil S/A. que o processo deverá ser imediatamente 

devolvido à Secretaria da Segunda Vara tão logo expirado o prazo supra, 

tendo em vista a necessidade de o Administrador Judicial se manifestar 

nos autos antes da realização da Assembleia Geral de Credores, 

aprazada para o próximo dia 20/04/2018. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Junho de 2018 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIELI NERIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-31.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA APARECIDA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, determino: 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 Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, 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 Novo 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 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 
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contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. Na oportunidade, 

manifeste-se a parte autora acerca do petitório retro, em que a parte 

requerida informa o cumprimento da obrigação de fazer, bem como 

requeste o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 01º de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIELI NERIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000150-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 12202554, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 13 de Junho de 2018 às 14h30min. Informo, ainda, que 

em conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 12202719, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 29 de Maio de 2018 às 13h00min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOMINICI ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação dos 

advogados das partes para que tomem conhecimento acerca da 

conversão dos autos físicos de nº. 3469-48.2017.811.0011 - Cód. 

250879, em processo virtual sob o n. 1000223-90.2018.8.11.0011, 

consoante determinado pela R. Decisão juntada ao Id. 12209128. Certifico, 

ademais, que, tendo em vista a parte autora já ter apresentado sua 

Impugnação à Contestação (réplica), os autos serão remetidos à Juíza 

Leiga para elaboração de projeto de sentença. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 14 de Março de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA HELENA LINHARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da r. Decisão constante do 

ID. 12183124 , bem como, da audiência conciliatória designada para a data 

de 30 de Maio de 2018 às 15:30 horas, Intimando ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de proceder com a 

intimação da parte autora para comparecer à referida audiência, devendo 

o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da r. Decisão constante do 

ID. 12183299, bem como, da audiência conciliatória designada para a data 

de 08 de Maio de 2018 às 16:30 horas, Intimando ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de proceder com a 

intimação da parte autora para comparecer à referida audiência, devendo 

o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FALCHI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da r. Decisão constante do 

ID. 12188167 , bem como, da audiência conciliatória designada para a data 

de 09 de Maio de 2018 às 15:00 horas, Intimando ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de proceder com a 

intimação da parte autora para comparecer à referida audiência, devendo 
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o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VALERIA DE CARVALHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da r. Decisão constante do 

ID. 12183368 , bem como, da audiência conciliatória designada para a data 

de 02 de Maio de 2018 às 15:30 horas, Intimando ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de proceder com a 

intimação da parte autora para comparecer à referida audiência, devendo 

o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VALERIA DE CARVALHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da r. Decisão constante do 

ID. 12183436, bem como, da audiência conciliatória designada para a data 

de 02 de Maio de 2018 às 16:00 horas, Intimando ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de proceder com a 

intimação da parte autora para comparecer à referida audiência, devendo 

o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VILAS BOAS ARGUELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da r. Decisão constante do 

ID. 12187877, bem como, da audiência conciliatória designada para a data 

de 25 de Abril de 2018 às 16:00 horas, Intimando ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de proceder com a 

intimação da parte autora para comparecer à referida audiência, devendo 

o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192826 Nr: 3098-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado DARIAN APARECIDO BEZERRA 

SILVA, já qualificado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no 

art. 965 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e 

retificações necessárias.P. R. I. C.Com o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 

26 de fevereiro de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32062 Nr: 2681-49.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilce de Lima Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z A C Cáceres - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:

 Certifico que procedo com a intimação da parte autora acerca da R. 

Decisão de fls. 247, a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 71062 Nr: 355-82.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claudinei José de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição retro, no qual a parte executada informa o 

cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Escoado referido prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 78671 Nr: 1960-63.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delza Rodrigues Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Andorinha Transportes Ltda, 

Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Moacyr Pinto Júnior - 

OAB:7.585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT, VALDEMIR DA 

SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada efetivou o pagamento integral do 

débito, ensejando a extinção da execução (fl. 249) e a expedição do 

respectivo alvará (fl. 250), defiro o pedido retro, determinado a expedição 

de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para que providenciem a 

baixa da restrição existente em nome da empresa executada vinculada a 

estes autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 153451 Nr: 639-85.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministerio Público Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Averaldo Cabral Pereira, Joel Cabral Pereira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077

 PROCESSO/CÓD. Nº 153451

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o autor do fato Averaldo Cabral Pereira apresentou os 

dados bancários à fl. 291, proceda-se com a restituição do valor 

apreendido à fl. 146, bem como do valor correspondente à arrematação de 

fl. 284, conforme já determinado à fl. 288.

Outrossim, restitua-se em favor do mesmo a quantia em moeda 

estrangeira apreendida à fl. 64, sendo 01 (um) dólar americano e 10 (dez) 

bolivianos.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32846 Nr: 3425-44.2008.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Albuquerque Coelho Caceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Processo/código: 32846

Vistos, etc.

Defiro o pedido de pesquisa pelo sistema RENAJUD, a ser realizada em 

nome da parte executada Zenaide Albuquerque Coelho Cáceres, inscrita 

sob o CPF nº 022.582.518-00.

Em sendo positivo o resultado, desde já procedo à respectiva constrição 

de transferência, sendo que a vedação de licenciamento somente será 

deferida em circunstância excepcional, a ser cabalmente demonstrada 

pela parte exequente.

Com o resultado da pesquisa, em sendo positiva, manifeste-se a parte 

exequente sobre o interesse da penhora, em 05 (cinco) dias, devendo 

indicar a localidade em que o veículo poderá ser encontrado e fornecer os 

meios necessários para o cumprimento da diligência.

Na situação alhures, havendo requerimento, desde já defiro a constrição 

do(s) bem(ns). Procedida a penhora e avaliação, intimem-se as partes 

para se manifestarem, no prazo legal, devendo a parte exequente indicar 

no mesmo lapso temporal a forma de expropriação.

No caso de veículo sujeito à outra restrição decorrente de contrato de 

alienação fiduciária ou outro similar, não estando à disposição da parte 

executada, desde já indefiro qualquer restrição sobre o mesmo pelo 

sistema RENAJUD, cabendo à parte interessada requerer eventual 

penhora sobre direitos do contrato.

Não sendo encontrado nenhum veículo apto à penhora, tanto pelo sistema 

RENAJUD ou pelo oficial de justiça, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros bens passíveis de constrição ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 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.: 245219 Nr: 653-93.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Manoel de Jesus de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 245219

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do réu Robson Manoel de Jesus de Arruda, tem o causídico a 

obrigação legal de representar os interesses daquele em Juízo, sob pena 

de incidir em infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem 

justifique suas razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para 

oferecer memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

oficiado à sua instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia 

funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação das alegações finais, determino a 

intimação dos denunciados para indicação de novo advogado para 

apresentá-las ou declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar as alegações 

finais.

Com o aporte das alegações finais, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, com urgência.

 Mirassol D’Oeste/MT, 12 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243347 Nr: 4619-98.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 243347

 Vistos, etc.

Trata-se de termo circunstanciado decorrente de suposto delito capitulado 

no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998.

Decido.

Em análise aos autos, verifica-se que as madeiras apreendidas estavam 

expostas à venda ilegalmente, dando ensejo à prática penal acima 

delineada.

Importante salientar que o artigo 25 da Lei 9.605/98 assim preconiza, in 

litteris:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos os seus produtos e 

instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 3° Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes 

avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras 

com fins beneficentes.

O Decreto nº 6.514/08, ao dispor sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, afirma que:

Art. 107. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em 

conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco 

de perecimento, procederá da seguinte forma:

(...)

III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de 

perecimento serão avaliados e doados.

 (...)

§ 4º Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras 

que estejam acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser 

guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância, ou ainda 

quando inviável o transporte e guarda, atestados pelo agente autuante no 

documento de apreensão.

 No presente caso, resta claro que, nos termos da legislação federal, a 

madeira apreendida se encontra sob risco iminente de perecimento, em 

virtude das intempéries climáticas que podem danificar a carga.

Ante o exposto, declaro o perdimento da madeira apreendida nos autos 

para Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste/MT, com fulcro no 

artigo 25, §3º, da Lei 9.605/98.

Determino a avaliação da madeira apreendida por oficial de justiça, que 

deverá certificar acerca da existência, quantidade e o valor da madeira 

depositada e constatar o real valor da madeira e ainda se houve alguma 

depreciação da carga.
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Com o aporte da avaliação, notifique-se o Conselho da Comunidade de 

Mirassol D’Oeste-MT, por meio de seu representante, comunicando-a da 

presente decisão e solicitando que, pessoalmente ou por meio de outro 

representante, compareça em Cartório para retirada do Termo de Doação 

e, imediatamente, promova a retirada da madeira doada, devendo 

comunicar a este Juízo a efetiva retirada do objeto doado.

 No termo de doação deverá constar que o Representante deverá prestar 

contas dos bens doados no prazo de 60 (sessenta) dias, exclusivamente 

em atividades beneficentes, sob pena de responsabilização civil e criminal.

Sirva a presente como mandado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250879 Nr: 3469-48.2017.811.0011

 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: Iracema Dominici Rossato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin - Comercio de Moveis e 

Eletrodomesticos Ltda, Takei Industria Moveleira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997

 PROCESSO/CÓD. Nº 250879

 Vistos, etc.

Inicialmente, nos termos da certidão retro, providencie a secretaria a 

conversão dos presentes autos para o sistema PJe.

Após, intime-se a parte autora para réplica, consignando o prazo de 05 

(cinco) dias.

 Em seguida, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Juíza 

Leiga para elaboração do projeto de sentença.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 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.: 237666 Nr: 1607-76.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro, Marcos Paulo dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 PROCESSO/CÓD. Nº 237666

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público de fls.250/251, 

abram-se vistas à defesa da ré Franciele Ferreira Monteiro para 

apresentar memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 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.: 226460 Nr: 5069-12.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Aparecido Pereira dos Santos, Gustavo 

da Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057, 

Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 226460

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público de fls.221/222-verso, 

abram-se vistas à defesa para apresentar memoriais finais, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238457 Nr: 2013-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rellington Inácio Patricio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 PROCESSO/CÓD. Nº 238457

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra RELLINGTON 

INÁCIO PRATRÍCIO, 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, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 156310 Nr: 1181-06.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Gonçalo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dermeval Inacio da Cruz 

Neto - OAB:23135
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 DETERMINO a transferência do condenado JOILSON GONÇALO 

BARBOSA do regime fechado para o semiaberto, mediante as seguintes 

condições, sob pena de revogação do vertente benefício, circunstâncias 

estas que constarão do Alvará de Soltura:.Destarte, expeça-se a guia de 

controle de cumprimento das condições assumidas pelo recuperando, 

acaso esta providência não tenha sido ainda tomada.Fica o(a) 

recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das referidas 

condições acarretará REGRESSÃO de regime para o 

FECHADO.Expeça-se ofício comunicando o Diretor da Cadeia Pública local 

quanto à decisão ora prolatada, bem como que promova imediatamente a 

inserção do reeducando no novo regime, para que este usufrua desde já 

dos benefícios advindos da progressão.Serve a presente decisão como 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do reeducando, salvo se por outro 

motivo estiver preso.Designo audiência admonitória para o dia 04/04/2018, 

às 14h.Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em 

audiência poderá importar em regressão cautelar de regime, com 

expedição de mandado de prisão.Após a intimação do(a) recuperando(a) 

das condições acima estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor 

competente para o cálculo da pena restante.Com o cálculo de pena, 

intimem-se as partes para manifestação, em 05 (cinco) dias, iniciando pela 

defesa, vindo-me conclusos na sequência.Quanto à pena de multa, se 

aplicada, ao cálculo desta..Cumpra-se, com a MÁXIMA URGÊNCIA.Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de março de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242812 Nr: 4269-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Carlos Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Marcos Carlos Batista, Cpf: 02419551141 Filiação: Paulo 

Carlos Batista e Rosalina Longo Dias., data de nascimento: 04/08/1987, 

brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, solteiro(a), serviços garais, Endereço: 

Rua 4 187, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 78/79, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 133176 Nr: 2046-63.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 133176

 Vistos etc.

Primeiramente, considerando que o apenado juntou às fls. 374/378 

comprovantes de trabalho, para justificar sua ausência de 

comparecimento na Cadeia Pública e palestras nos dias 07, 08, 09, 21 e 22 

de novembro de 2017, abono suas faltas para os devidos fins.

Outrossim, determino que a secretaria junte aos autos os atestados de 

frequência referentes aos meses de dezembro de 2017, janeiro e 

fevereiro de 2018, para posterior análise dos documentos de fls. 379/388 

e 390/401.

Quanto ao cálculo de pena de fl. 389, à míngua de impugnação pelas 

partes, devidamente intimadas, não se constatando qualquer 

irregularidade no mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Deste modo, compulsando os autos, denoto que o recuperando Juscelino 

Martins Ribeiro, atualmente no regime aberto, preenche as exigências de 

caráter objetivo para a concessão do livramento condicional, conforme 

exsurge do cálculo de pena à fl. 389, assim como o subjetivo, vez que 

inexiste nos autos qualquer informação de que o apenado tenha 

descumprido as condições anteriormente aplicadas, fazendo jus ao 

benefício na forma do art. 83 do Código Penal, em consonância com o 

parecer do Ministério Público à fl. 404, porquanto inexistem óbices legais 

para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

concessão do livramento condicional, de tal sorte que seu deferimento é 

inarredável pelo contido nos autos, com espeque no art. 83 do CP, c/c 

artigos 112 usque 115 da Lei 7.210/1984, CONCEDO em definitivo ao 

condenado JUSCELINO MARTINS RIBEIRO o benefício do livramento 

condicional, mediante as seguintes condições, que deverão ser 

devidamente cumpridas, sob pena de regressão de regime:

A) Comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez) de cada mês, para 

assinar lista de comparecimento.

B) Recolhimento domiciliar entre 20h e 05h, salvo se estiver laborando, 

conforme já autorizado às fls. 358/359;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo, salvo se 

estiver laborando, conforme já autorizado às fls. 358/359;

E) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 F) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação ao Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

G) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

H) Participar dos projetos recuperacionais indicados pelo Juízo da 

Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos 

de palestras, tratamentos contra dependência química, alcoólica, amparo 

psicológico, etc., bastando mera notificação do mesmo para participação.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Comuniquem à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de também 

fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, os quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de comparecimento mensal em 

Juízo.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Designo audiência admonitória para o dia 04/04/2018, às 14h40min.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 
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Ministério Público.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 252622 Nr: 4400-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudis de Melo Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413

 PROCESSO/CÓD. Nº 252622

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 50, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, quando do seu comparecimento em 

Juízo, entregando-lhe cópia do cálculo, com posterior certificação nos 

autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 181496 Nr: 1237-05.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildes Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1237-05.2013.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Romildes Ferreira de Souza

INTIMANDO: Réu: Romildes Ferreira de Souza, Cpf: 00593375165, Rg: 

54306714-2 SSP SP Filiação: Benedito Ferreira de Souza e Maria de 

Lourdes Ferreira, data de nascimento: 28/12/1985, brasileiro(a), natural de 

Rio branco-MT, convivente, desempregado, Endereço: em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para comparecer no Plenário do Tribunal do Júri no 

dia 21/03/2018 às 08:00 horas, ocasião em qeu será submetido 

Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

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, Glaucia Helena M. 

Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 13 de março de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 104715 Nr: 1175-67.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Camilo - 

OAB:26.216-PR, Wesley Aparecido Martins Ferreira - OAB: 21.095

 PROCESSO/CÓD. Nº 104715

 Vistos, etc.

Considerando que a vítima, apesar de devidamente intimada, quedou-se 

inerte quanto aos objetos apreendidos à fl. 115, proceda-se a referida 

destruição.

Após, arquive-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 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.: 192412 Nr: 3342-52.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Dobelim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 192412

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl.208, a numerar), recebo o recurso de 

apelação em seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões, após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 14 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.: 248185 Nr: 2198-04.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ramos, Fernanda Maria de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 PROCESSO/CÓD. Nº 248185

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o advogado nomeado para defender 

os interesses do réu Cláudio Ramos deixou de interpor recurso contra a 

sentença condenatória, visto que sua nomeação estaria restrita à defesa 

do denunciado apenas em primeira instância, conforme petição juntada à 

fls. 129/130, oportunidade em que requereu a intimação do réu para se 

manifestar acerca do recurso mediante novo advogado, ou que este Juízo 

nomeasse outro causídico para tanto.

Na sequência, tem-se que o acusado foi intimado da sentença 

condenatória (fl. 131), contudo, o digno Oficial de Justiça não o indagou 

quanto ao interesse de interpor o recurso de apelação, o que demonstra 

grave apronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.

Além disso, após visita realizada por este magistrado ao estabelecimento 

carcerário em 08.03.2018, o réu Cláudio Ramos manifestou interesse em 

recorrer da sentença condenatória prolatada nestes autos.

Assim, considerando que o causídico Thiago Regis dos Santos foi 

nomeado para defender o acusado Cláudio Ramos em todos os atos 

processuais referentes ao presente feito (fl. 82), independente do grau de 

jurisdição, e tendo em vista que o equívoco do referido advogado resultou 

no cerceamento do direito à defesa técnica do acusado, suspendo os 
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efeitos dos atos praticados após a sentença condenatória para RECEBER 

o recurso interposto pelo réu, pelo que determino a intimação do advogado 

para apresentar as razões de recurso, arbitrando-lhe 01 URH a título de 

honorários advocatícios, a serem ulteriormente executados em face do 

Estado de Mato Grosso.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões, 

para posterior encaminhamento do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Retifique-se a guia de recolhimento expedida à fl. 133, fazendo constar 

“guia de execução penal provisória”, o que deverá ser informado no 

respectivo processo executivo em nome do réu.

Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 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.: 148936 Nr: 4322-67.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Santos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 148936

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 344, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 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.: 236247 Nr: 856-89.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Peterle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSERGIO DE SOUZA 

BARBEIRO - OAB:10362-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 236247

Vistos etc.

Considerando os documentos juntados pelo recuperando às fls. 87/92, 

mantenho a decisão proferida à fl. 85.

Aguarde-se o cumprimento da prestação pecuniária, voltando-me os autos 

conclusos após o término da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 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.: 254375 Nr: 5363-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Isaias

 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

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 13 de março de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 254375

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi ouvida a testemunha Romildo Marinho 

Moreira. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

Consultada a defesa sobre o interesse em novo interrogatório do réu, a 

mesma dispensou.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Não havendo novo endereço da vítima, homologo a desistência da 

mesma.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

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

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Douglas Isaias

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237153 Nr: 1341-89.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir de Andrade Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 13 de março de 2018, às 14h10min.

Autos n°: 237153

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Claudemir de Andrade Gomes. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

Defesa e Ministério Público manifestaram-se oralmente, mediante CD 

áudiovisual acostado aos autos.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas à Defesa e Ministério Público para manifestação, em 05 

(cinco) dias.

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

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Claudemir de Andrade Gomes

 Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 237666 Nr: 1607-76.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro, Marcos Paulo dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 PROCESSO/CÓD. Nº 237666

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome de Franciele Ferreira 

Monteiro e Marcos Paulo dos Santos, nos moldes do acórdão às fls. 

221/232-verso.

Empós, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de julho de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107113 Nr: 1587-95.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 PROCESSO/CÓD. Nº 107113 Vistos etc.Cuida-se de pedido formulado por 

Edelson Mendes da Rocha, pretendendo autorização para trabalho 

externo, mais especificadamente junto ao convênio firmado entre a Cadeia 

Pública e Secretaria de Obras deste município, estando atualmente 

cumprindo pena em regime fechado.Instado a se manifestar, o Ministério 

Público salientou que a autorização do trabalho externo compete à direção 

do estabelecimento carcerário (fls. 584/585).A direção da Cadeia Pública 

informou suas razões quanto à negativa de concessão do trabalho 

externo à fl. 589.É o relato. (...) .Com efeito, ao apreciar a resposta do 

ergástulo público local (fl. 589), denoto que o trabalho externo não foi 

concedido ao apenado por motivo pertinente, à medida que as vagas 

ofertadas pelo convênio firmado com a Secretaria de Obras deste 

município já estão preenchidas, pelo critério de antiguidade dos presos 

que ingressam no estabelecimento, além do bom comportamento e 

cumprimento de 1/6 da pena, visando dar oportunidade a todos os 

reclusos, já que a maioria almeja a prestação de serviço fora do 

cárcere.Deste modo, ao deferir o presente pedido, estaríamos preterindo o 

direito dos demais presos que também anseiam pelo serviço externo, os 

quais se encontram reclusos a mais tempo que o recuperando Edelson 

Mendes da Rocha, motivo pelo qual assiste razão à direção da Cadeia 

Pública, pelo que indefiro o pedido em comento.Aguarde-se o cumprimento 

de pena, voltando-me conclusos na data prevista para a progressão de 

regime.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238077 Nr: 1803-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson José de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do réu para que no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar acerca das certidões de fls. 1117 e 1119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 3727-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 241664

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fato típico, antijurídico e culpável, o qual supostamente se 

amolda ao tipo penal do artigo nela enunciado, contendo as circunstâncias 

em que a suposta infração penal foi cometida, a qualificação do acusado, 

a classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo que da 

narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a presença de 

indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.

Portanto, restando descrito na denúncia fato que constitui, em tese, crime 

contra a dignidade sexual, com todas as características e circunstâncias 

a ele inerentes, permitindo ao réu o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, nos termos do precitado art. 41 do CPP, não há falar em denúncia 

genérica, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO 

CABIMENTO. HOMICÍDIO DOLOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA a FIGURA 

CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, 

uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, 

admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de 

ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. É afastada a 

inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41do CPP, com 

a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação 

do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via 

judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 3. A pretensão de 

desclassificação do crime de homicídio doloso para a figura culposa, 

demanda revaloração de prova, incabível na via estreita do habeas 

corpus. 4. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC 97421 SP 

2007/0305713-4, Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA, Publicação: DJe 

18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015, Relator: Ministro NEFI 

CORDEIRO).

Preliminarmente, o indiciado defende que não houve indícios de autoria, 

alegando que a relação sexual fora consentida e que em conversas com 

os advogados, a vítima solicitou aos réus valores para se retratar 

mediante a denúncia ora aprazada. Todavia, a forma que fora alegada a 

preliminar acaba por se confundir com o mérito da demanda, qual seja 

indícios suficientes de autoria, que será discutido em momento oportuno, 

no decorrer da instrução processual.

Desta forma, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a preliminar aventada e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 24/04/2018, às 14h50min.

Intimem-se o acusado, seu defensor e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se os expedientes necessários para realização do 

ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 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.: 223680 Nr: 4257-67.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo da Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Processo/CI nº 223680

Vistos etc.
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Cumpram-se as disposições finais de sentença, parcialmente alteradas 

pelo acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça.

Após, arquive-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 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.: 225177 Nr: 13131-16.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 PROCESSO/CÓD. Nº 225177

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 589 do CPP, in analogia, mantenho a decisão 

encartada às fls. 180/180-verso, pelos fundamentos nela exarados.

Extraiam-se cópia integral dos autos e encaminhe-se o agravo em 

execução ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

os nossos cumprimentos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste-MT, 14 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53263 Nr: 773-81.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davilson Alves Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

apresente demonstrativo de atualização do débito, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83939 Nr: 1356-61.2015.811.0086

 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: Maria Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Alimentos proposta por P. C. X. de F., menor, neste ato 

representado pela sua genitora, Senhora N. C. do C., em desfavor de J. X. 

de F., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para fins de:CONDENAR o Requerido J. X. de F., ao pagamento de 

alimentos em favor de P. C. X. de F., na quantia de 35% (trinta e cinco por 

cento) do valor do salário mínimo, atualmente correspondente a quantia de 

R$ 308,00 (trezentos e oito) reais, bem como responsável pelo pagamento 

de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, médicas e 

odontológicas, desde que, não disponível junto ao Sistema Único de 

Saúde;CONFIRMAR a decisão liminar proferida à fl. 13/13vº.Sem custas e 

honorários.Sem certificação quanto ao trânsito em julgado, conforme art. 

15 da Lei de Alimentos.Após o cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Publique-se. Intimem-se as partes, pessoalmente, a teor do art. 12 

da Lei n° 5.478/68.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.Nova Mutum/MT, 19 de abril de 2016.Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77423 Nr: 966-28.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio de Oliveira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

apresente demonstrativo de atualização do débito, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39728 Nr: 2828-44.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Morais Prudencio

 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 pagamento da 

diligência, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97479 Nr: 4757-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS, TASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:MT 11.338

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Executada, através de seu 

advogado, para que apresente contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 

1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50181 Nr: 1243-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira, Suleide Pereira 

de Araujo Verissimo, Valdir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 
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ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Exequente, através de seu advogado, para 

retirar a Carta Precatória expedida, nesta data, para providências 

necessárias acerca sua distribuição na Comarca de Bom Jesus do Goiás - 

GO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93504 Nr: 2167-84.2016.811.0086

 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: TM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5082

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 171. Dê-se vistas dos autos à parte Requerida pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, havendo ou não manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83570 Nr: 1149-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE MEIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 60, nos termos do artigo 485, III, 

do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu advogado, para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49739 Nr: 816-52.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Vitor Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, nos termos da legislação vigente 

(CNGC)IMPULSIONO os presentes autos com a finalidade de proceder a 

INTIMAÇÃO da parte Exequente, através de seu advogado, para 

manifestar, no prazo legal, acerca da correspondência devolvida de fls. 

108/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49128 Nr: 212-91.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvande Joaquim Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC 8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

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.: 89893 Nr: 4941-24.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremar Luiz Ignacio Costa - Me (TOUR'S 

CHOPERIA), Iremar Luiz Ignacio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT 11876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76110 Nr: 4683-82.2013.811.0086

 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: EAdS, AVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesuino de Farias - 

OAB:MT/12.068, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que diligencie 

o cumprimento da Carta Precatória expedida, no prazo de 10 (dez) dias ou 

comprove que a parte comparecerá ao ato designado independente de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43060 Nr: 2382-07.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Facchini S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maito & Maito Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Rampim Cassimiro - 

OAB:SP 218.164, Marco Antonio Cais - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

informe os dados bancários atualizados para liberação dos valores 

vinculados a estes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o 

cancelamento do alvará expedido ante a informação de encerramento da 

conta informada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 509-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Lizias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane de Souza Monaro - 

OAB:MT 13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte requerida 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 
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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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002295-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU ANTONIO COVOLAN (EXECUTADO)

APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN (EXECUTADO)

BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN (EXECUTADO)

DARCI COVOLAN (EXECUTADO)

SONIA REGINA SOARES COVOLAN (EXECUTADO)

TAUA BIODIESEL LTDA (EXECUTADO)

VILSON COVOLAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA NEVES REMEDIO OAB - SP357602 (ADVOGADO)

ANNA MARIA HARGER OAB - SP387236 (ADVOGADO)

 

Vistos. Determino que os autos sejam materializados e redistribuídos a 

esta Segunda Vara por dependência, arquivando-se este feito, uma vez 

que, por ora, o PJe na Comarca de Nova Mutum/MT admite apenas a 

tramitação de mandado de segurança. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75515 Nr: 4071-47.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dluvas - Industria Equipamentos de Segurança Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Luiz Silva - ME, Alcides Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que indique o endereço atualizado dos requeridos, para que seja 

possível o cumprimento da decisão de fls. 98, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109786 Nr: 5832-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Hemom Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97032 Nr: 4466-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Augusto Dartora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para que apresente 

a contrafé, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111985 Nr: 7027-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa de Carnes Chapecó Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cesar Borssatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maite Martina Santana e Santos 

Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81677 Nr: 4438-37.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Batistela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 

18.308

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, nos moldes da sentença de 

fls. 86/89, apresentar o cálculo da dívida, promovendo o regular 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo legal, 

sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76693 Nr: 307-19.2014.811.0086

 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): Marco Antonio Iglesias

 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: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 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 o advogado do requerente, para que retire em 

secretaria os documentos de fls. 136/137, que foram desentranhados por 

serem estranhos aos presentes autos, encontrando-se na contracapa.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76693 Nr: 307-19.2014.811.0086

 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): Marco Antonio Iglesias

 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: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.209 CNGC/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de que seja intimada a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague a quantia 

devida descrita nos cálculos apresentados às fl. 133 a 134 verso, no 

valor de R$116.008,76, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista 

no artigo 523, §1º, do NCPC, podendo, na oportunidade, apresentar 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525, do 

NCPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70284 Nr: 2827-20.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder France da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando o teor do Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de 

Instrumento, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao feito,requerendo o 

que entender de direito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28806 Nr: 1782-25.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. Riedi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egídio José Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:PR 

15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a retirada do 

Edital de Intimação para publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86705 Nr: 2624-67.2011.821.0069

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE MARIA CASAGRANDE LAURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Vicari - 

OAB:OAB/RS 28.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Concedo o prazo de 05 dias para regularização da 

representação processual do advogado atuante nesta solenidade. No 

mais, defiro a juntada do documento apresentado em audiência. Por fim, 

acolho o pleito da parte autora para ratificar as provas já colhidas. Assim, 

dou por encerrada a instrução processual. Tornem os autos conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91701 Nr: 1012-46.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romy Alves Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Ou se for o caso 

de expedição de Carta Precatória, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da Carta 

Precatória a ser expedida nos autos e/ou sua devida distribuição no juízo 

deprecado. Intimá-lo ainda para depositar a complementação da diligência 

do Oficial de Justiça descrita às fls. 45, onde a guia deverá ser requerida 

diretamente na Diretoria do Fórum da Comarca de Nova Mutum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54985 Nr: 2462-63.2012.811.0086

 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: Valdomiro Francisco de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 “Vistos. Acolho o pedido retro. Ratifiquem-se as provas já produzidas. 

Assim, tornem os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92380 Nr: 1429-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviana da Cruz Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104302 Nr: 2912-30.2017.811.0086

 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: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Empreendimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para manifestar nos autos acerca da devolução da 

correspondência de fl. 73, requerendo o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75595 Nr: 4154-63.2013.811.0086

 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: Valéria do Carmo Krelling Gonçalves, Marcelo Alves 

Bomfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolus Engenharia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - OAB:MT 

8.261

 “Vistos. Acolho os pedidos, e homologo a desistência da produção de 

prova pericial, bem como da oitiva da testemunha Adilson Guimarães. 

Assim, dou por encerrada a instrução processual. Tornem os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 16279 Nr: 11-80.2003.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Antônio Ignácio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON DUARTE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000246-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUVENILSON DUARTE SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. De início, opino pelo acolhimento da preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida por Dismobras Importação, Exportação e 

Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., uma vez que a inscrição 

do nome da Reclamante no cadastro de inadimplentes foi levada a efeito 

exclusivamente pelo primeiro Reclamado, o que enseja a exclusão da 

segunda Reclamada da polaridade passiva da presente ação, ante a sua 

flagrante ilegitimidade, extinguindo o processo com relação a ela nos 

moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. No mesmo sentido, opino pela 

admissão da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Banco 

Bradesco S.A. por se tratar de mero recebedor dos valores, bem como 

por não haver nos autos informações de que tenha falhado no repasse do 

valor recebido ao credor. No mais, não restou configurada a alegada 

ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse uma vez 

que busca o Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à 

análise. Passo a apreciar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por Juvenilson Duarte Santos em 

desfavor de Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. O Reclamante sustenta 

que adquiriu um produto em parcelas no estabelecimento comercial 

denominado Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. financiado pelo primeiro Reclamado e que adimpliu 

regularmente todas as parcelas, não obstante constatou que seu nome 

estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente à parcela com 

vencimento em 14/04/2017. Alega que a inscrição é indevida, pois a 

parcela estava devidamente quitada e apresenta o comprovante de 

pagamento. Desta forma propôs a presente ação requerendo indenização 

por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não traz nenhum 

argumento sólido e apto a eximi-lo da responsabilidade que lhe sobrevém e 

não apresenta documento que contraponha as alegações do Reclamante, 

vez que não demonstrou a licitude da inscrição restritiva de crédito, bem 

como se opõe ao pedido de indenização por danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito (art. 373 I e II). Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Partindo dessas 

premissas, da documentação apresentada pelo Reclamante, é fácil 

verificar que o vencimento do débito era realmente no dia 14/14/2017, 

mesma data constante do extrato da Serasa e que o pagamento foi 

efetuado no dia 03/04/2017, ou seja, com 11 (onze) dias de antecedência, 

o que demonstra que o Reclamante cumpriu com sua obrigação e que a 

restrição de crédito em eu nome se mostra arbitrária e indevida. Portanto, 

o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao inscrever e 

manter o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito comprovadamente quitado. O apontamento do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. Da 

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes exsurge o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange a quantificação da indenização, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a 
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reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, opino pela exclusão de 

Dismobras Imp. Exp. Distr. Moveis S/A. e Banco Bradesco S.A., do polo 

passivo da presente ação, ante a sua ilegitimidade, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e; Opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado Banco Losango 

S.A. – Banco Múltiplo a pagar ao Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9216175]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA MAGALHAES (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 NOVA MUTUM 1000181-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUANA SILVA MAGALHAES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Relata a 

parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs 

a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 
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em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso e, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga __________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVALDO DAS NEVES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(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 NOVA MUTUM 8010161-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOCIVALDO DAS NEVES LEMES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não se observa complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais . 

Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer, por não possuir com ela relação jurídica, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as alegações acostadas na inicial, 

se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da parte 

Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, 

consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio 

de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há 

provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, 

bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos 

a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte 

quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 
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06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do consumidor no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar à parte Reclamante a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga ___________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IONES DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000173-67.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IONES DA SILVA MORAIS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. A Reclamada, apesar de 

devidamente citada e de ter comparecido na audiência de conciliação, 

deixou de apresentar defesa no prazo legal, razão pela qual, nos termos 

do art. 319 do Código de Processo Civil reconheço a revelia. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Relata a 

parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs 

a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. A reclamada não trouxe contestação aos autos. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma visto ter ocorrido sua revelia em 

caso conreto, portanto as alegações da parte reclamada devem ser 

presumidas como verdadeiras. Assim, temos que não há nenhuma 

comprovação da dívida da parte reclamante, nem de seu dever de 

pagamento, nem mesmo da relação jurídica entre as partes. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 
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afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou, 

posto que não a apresentou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu 

do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 

(sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Além, determino a revelia da 

reclamada e todos os seus efeitos. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Lei ___________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA LUANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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 NOVA MUTUM 8010220-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEIDINEIA LUANA DE SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. A parte 

reclamada alega que a parte reclamante não juntou documento essencial à 

demanda, contudo há nos autos comprovante de residência, bem como 

declaração de residência do autor, suprindo a falta de comprovante em 

seu nome pela lei. Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é 

cediço que conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil “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”. Ademais, 

sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da gratuidade 

colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM 

FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM 

SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a 

todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos 

constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da 

Carta da Republica. 2. Deixando a parte autora de demonstrar que o réu 

reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais . 

Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer, por não possuir com ela relação jurídica, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as alegações acostadas na inicial, 

se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 
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modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da parte 

Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, 

consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio 

de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há 

provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, 

bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos 

a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte 

quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do consumidor no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar à parte 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga _________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO MIRANDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ALDO MIRANDA FERREIRA 

Dados do Processo: Processo: 8010308-19.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

09/05/2018 Hora: 13:30 REQUERENTE: ALDO MIRANDA FERREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: OLIANI RASPINI - MT0014330A Nome: 

ALDO MIRANDA FERREIRA Endereço: Rua PROJETADA, 0, CASA 222, 

PROHAB, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Endereço: Avenida GETULIO VARGAS, 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: ALDO MIRANDA FERREIRA 

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, 14 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JOAO BATISTA PEREIRA DA 

SILVA Dados do Processo: Processo: 1000060-79.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 9.540,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

09/05/2018 Hora: 14:30 REQUERENTE: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - 

MT10262/B Nome: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA DAS ARAPONGAS, 573, N, JARDIM DAS ORQUIDEAS, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA HENRI DUNANT, 780 

TORRE A E B, - ATÉ 817/818, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04709-110 Senhor(a): REQUERENTE: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA 

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, 14 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: 1000060-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000060-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com 

o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto a alegada carência 

de ação diante da falta de interesse de agir não deve ser acolhida visto 

que a parte reclamante tem total interesse na demanada em ver seu nome 

retirado do cadastro de inadimplente. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Relata a 

parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs 

a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 
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prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Do pedido 

contraposto. A Reclamada não obteve êxito em demonstrar que o débito 

discutido é devido pela Reclamante, o que torna o pedido contraposto 

improcedente. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com resolução do mérito a teor 

do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga __________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33840 Nr: 3208-61.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS-M, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2.311-MT, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:6.817-MS, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 do advogado da parte requerida Banco do Brasil para apresentar 

alegações finais

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78426 Nr: 1049-04.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH DE SOUSA TRINDADE, INOCENCIO DE 

SOUSA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:69.677/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O, VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:69.677/RS

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação quanto ao pedido de 

parcelamento à ref. 57, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101623 Nr: 1341-18.2018.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LARAGNEY ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, JOÃO 

BATISTA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, 

inaplicável a hipótese de emenda quando verificada, na petição inicial, a 

ausência de documento indispensável à propositura da ação, nos termos 

do art. 6º da lei n. 12.016/09.

Entretanto, a fim de impedir a movimentação desnecessária da máquina 

judiciária, de modo a aproveitar os atos processuais já praticados, 

determino a intimação da impetrante para emendar a inicial, no prazo legal, 

juntando aos autos certidão de nascimento de Nicole Diniz Gotz, a fim de 

comprovar a relação de parentesco, bem como juntar cópia da lei 

municipal n. 1.752/2013 (art. 376 do Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74472 Nr: 2599-68.2015.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTUIR PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

Nos termos do art. 9º e 10 do Código de Processo Civil, determino a 

intimação das partes para, no prazo comum de dez dias, manifestarem 

sobre a incompetência absoluta deste juízo, conforme previsto no art. 114, 

inciso I, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos 

para decisão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72138 Nr: 1548-22.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE CARVALHO GONÇALVES, JEAN 

MOREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Certifique-se se o réu Jean Moreira Neves, cuja defesa é patrocinada pelo 

Dr. Sebastião Carlos Toledo, apresentou memoriais.

Em caso positivo, proceda-se a sua juntada aos autos.

Em caso negativo, intime-se o patrono, via DJe, para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77692 Nr: 789-24.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DA SILVA FLORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência e determino que a parte autora 

proceda a citação de Ricardo de Carvalho, pai do menor Rafael, terceiro 

interessado no presente feito, nos termos do art. 721 do Código de 

Processo Civil.

Informado o endereço de Ricardo de Carvalho, desde já determino a 

expedição de carta/mandado, a fim de citar o interessado para, caso 

queira, responder a ação em quinze dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94005 Nr: 4826-60.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após detida análise dos autos, constato a existência de acordo formulado 

entre as partes ainda não apreciado, datado de 27 de novembro de 2017 

(ref. 34), sendo assim a homologação do mesmo é medida que se impõe.

Ante o exposto, homologo, para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, que se regerá pelas 

cláusulas e condições constantes na petição de ref. 34.

Considerando-se que a parte exequente informa o descumprimento do 

acordo anteriormente avençado e pugna pela expedição de mandado de 

busca e apreensão à ref. 41, defiro o pedido.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, a ser cumprido no endereço 

informado em petição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72138 Nr: 1548-22.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE CARVALHO GONÇALVES, JEAN 

MOREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 intime-se o patrono de Jean Moreira Neves, via DJe, para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53268 Nr: 2469-50.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, manifestar, quanto a correspondência 

devolvida de fl. 51, bem como, para, requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32822 Nr: 1060-73.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLPdA-M, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte autora requereu a desistência da ação, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29475 Nr: 2472-10.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para, manifestar quanto a petição de fl. 

228/229, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84588 Nr: 4491-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Izabel Cristina Trindade da Silva de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Autorização Judicial, onde a requerente Izabel 

Cristina Trindade da Silva Faria pugna pela Autorização Judicial para que a 

adolescente Cibelli Ferreira Viera, possa passar as festas de final de ano 

na companhia da mesma.

É o breve relato. Decido.

O Ministério Público manifestou favorável ao pedido na inicial (fl. 12).

Foi deferida a Autorização Judicial na decisão de fl. 14/14v.

Assim, observo que a ação perdeu seu objeto, tendo em vista que o 

pedido era para a menor passar as festividades de final de ano, ou seja, 

do dia 31/12/2017 à 15/01/2018.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito e 

determino o arquivamento do presente feito, com devidas baixas 

necessários.

Isento de custas e honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51465 Nr: 666-32.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados - PCG - Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosmes Alexandre Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte requerente requereu a desistência da ação, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54285 Nr: 397-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18109/O, Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Tendo em vista a convocação deste magistrado para participar do 

treinamento para utilização da nova versão do sistema do Banco Nacional 

de Monitoramento de Prisões no dia 19/03/2018 em Cuiabá/MT, redesigno a 

solenidade para o dia 11/04/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79670 Nr: 2086-33.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 45, indefiro o pedido de fl. 44.

Intime-se o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64204 Nr: 2441-14.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PW HIDROPNEUMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Paracall Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE DO NASCIMENTO - 

OAB:114228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 

9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31712 Nr: 2139-24.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o prazo solicitado na petição de fl. 87 já se expirou, 

intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56867 Nr: 2347-03.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Meneguzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3.569 - B, Márcia Niederle - OAB:10.458 - MT, Silvana Gregório 
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Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 

9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22208 Nr: 980-51.2008.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Liparizi, Ronaldo Liparizi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT

 Autos n. 980-51.2008.811.0044 – Cód.: 22208

VISTOS.

A parte embargada, após ser intimada para efetuar o pagamento das 

custas finais, peticionou nos autos informando que a atribuição do 

pagamento das custas processuais é da parte embargante, em razão do 

acordo firmado nos autos principais.

Extrai-se do acordo firmado entre as partes (fls. 226/229), item “7”, que 

realmente a atribuição do pagamento de eventuais custas deveria ser 

suportada pela parte embargante, bem como, em consulta ao sistema 

Apolo, em especial o processo de Código 18988, verifiquei que o juiz 

quando homologou o acordo, condenou a parte executada ao pagamento 

das custas, com base no acordo firmado entre as partes, senão vejamos:

“Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de RONALDO LIPARIZI e outros.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 269, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em conseqüência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do artigo Código Civil e 792, do Código de Processo Civil, até o 

cumprimento do referido acordo.

2.3. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais foram fixados nos termos do acordo. 

(destaquei)

2.4. P.R.I.C.”

Assim, acolho a manifestação do embargado para atribuir o pagamento 

das custas processuais a parte embargante.

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de ter seu nome e CPF protestado, 

conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de março de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21094 Nr: 2540-62.2007.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Liparizi, Ronaldo Liparizi, Margareth 

Liparizi Louzada Liparizi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258/A-MT

 VISTOS.

Defiro como requer à fl. 220.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, deverá a parte comprovar o 

recolhimento das custas finais, no prazo de 05 (cinco) dias, independente 

de nova intimação, sob pena de implicar na restrição do nome e CPF da 

parte embargante junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no art. 612, § 5.º, da Lei da CNGC-TJMT.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 4366-74.2017.811.0044

 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: Celina Nunes Maia Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a convocação deste magistrado para participar do 

treinamento para utilização da nova versão do sistema do Banco Nacional 

de Monitoramento de Prisões no dia 19/03/2018 em Cuiabá/MT, redesigno a 

solenidade para o dia 08/08/2018, às 14:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84261 Nr: 4367-59.2017.811.0044

 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: José Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a convocação deste magistrado para participar do 

treinamento para utilização da nova versão do sistema do Banco Nacional 

de Monitoramento de Prisões no dia 19/03/2018 em Cuiabá/MT, redesigno a 

solenidade para o dia 08/08/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83728 Nr: 4110-34.2017.811.0044

 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 Apacano Kapecuara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57741 Nr: 2937-77.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Aparecida da Silva Cassol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81420 Nr: 3017-36.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Luiz da Silveira, Silvia Maria da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/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 do requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66023 Nr: 3138-35.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rachid Ezen Mahmoud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oriente Comércio de Veículos Ltda, Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Gomes de Almeida 

Neto - OAB:18314/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 do requerente 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da Certidão do Oficial 

de justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50233 Nr: 1758-79.2012.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Nogueira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da Certidão do Oficial 

de justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64203 Nr: 2440-29.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilsemar Teodoro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 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 do requerente 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da Certidão do Oficial 

de justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59468 Nr: 270-84.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.375,22 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

52/53. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.187,61 (um 

mil, cento e oitenta e sete reais, sessenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.187,61 (um mil, cento e oitenta e 

sete reais, sessenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e 

taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral deste Fórum aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Caso não efetue o pagamento, fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Ângela Cristina Stiirmer

Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20349 Nr: 1812-21.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 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 retorno dos autos da 

Segunda Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25589 Nr: 1605-51.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropar Comércio e Representações Ltda, 

Cleocir Bugoni, Ernandes Carlos do Nascimento, Paulina Alves de 

Carvalho, Elisane Laguião Bugoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Aires de Melo - 
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OAB:11.761/CE, Alexandre Aguiar Maia - OAB:10.072/CE, Renia 

Bezerra Reis - OAB:31.371/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias acerca do auto de avaliação de 

fls. 451/452.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 13230 Nr: 26-10.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulina Lopes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/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 do requerente 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca da correspondência 

devolvida com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24023 Nr: 55-21.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Vieira da Silva, Maria Neuza Olivo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciana A. S. Mendes - 

OAB:146.093/SP, Valdemar de Souza Mendes - OAB:37924/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca da correspondência 

devolvida com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59902 Nr: 470-91.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA APARECIDA GOMES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 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 do requerente 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da Certidão do Oficial 

de justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23001 Nr: 1781-64.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Chapada dos Guimarães S/A, 

José Villela de Andrade, José Villela de Andrade Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Fornos Dias - 

OAB:MT/12.920, Fabiana Luri Dias Doi Reguero - OAB:MT/11.459-B, 

Joel Ferreira Vitorino - OAB:11115/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca da correspondência 

devolvida com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31270 Nr: 1704-50.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luis Jacoby Egewarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Magalhães Ferrari - 

OAB:13985-B/MT, Jober Seidenfus - OAB:11.454 A/MT, Silvana 

Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 10 (dez)dias manifestar no que entender de direito, haja 

vista que decorreu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84458 Nr: 4443-83.2017.811.0044

 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: Valmir Marçal de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a convocação deste magistrado para participar do 

treinamento para utilização da nova versão do sistema do Banco Nacional 

de Monitoramento de Prisões no dia 19/03/2018 em Cuiabá/MT, redesigno a 

solenidade para o dia 08/08/2018, às 13:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27206 Nr: 196-06.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzélia Nogueira dos 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 o requerente para no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62883 Nr: 1833-16.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Mello, Doracy da Conceiçâo Garcia 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/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 do requerente 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da Certidão do Oficial 

de justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28344 Nr: 1339-30.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ermírio Pedro de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 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 retorno dos autos da 

Segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24459 Nr: 517-75.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Carlos Pedroni - ME, Nelson Carlos 

Pedroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 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 do exequente 

para no prazo de 10 (dez)dias indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15327 Nr: 1631-88.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverdi S/A Máquinas Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Akira Matsuyuki, Nereu José 

Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono do 

requerente para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da certidão 

do Oficial de Justiça de fls. 143/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75672 Nr: 204-36.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES ME, José Rodrigues, 

Antonio Pereira Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/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 do requerente 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da Certidão do Oficial 

de justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17426 Nr: 1514-63.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selva Morena Indústria e Comércio de 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 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 do requerente 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca da correspondência 

devolvida com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20531 Nr: 2007-06.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/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 do requerente 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca da correspondência 

devolvida com diligência negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4009 Nr: 301-66.1999.811.0044

 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): João Batista Sobreira Junior, Wilma Catein 

Sobreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco)dias acerca do despacho de fl. 310.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60896 Nr: 935-03.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João dos Santos 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 Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da Certidão do Oficial 

de justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28453 Nr: 1448-44.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Santana Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Vogel

 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: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da Certidão do Oficial 

de justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80106 Nr: 2264-79.2017.811.0044

 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: Neusa Maria Gomes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Rhuan 

Thyego Pinheiro Torres - OAB:393.903SP
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 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 do requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81691 Nr: 3135-12.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Oliveira

 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 o patrono do requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72211 Nr: 2517-04.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Southier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca do acordo de fl. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52494 Nr: 1705-64.2013.811.0044

 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: Lucia Maria Alves de Campos Miranda

 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.

 Às fls. 79 informação de que a autarquia requerida já implantou o 

benefício em favor da parte autora.

 Destarte, certifique-se houve a apresentação das contrarrazões pela 

parte requerente/recorrida.

Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29327 Nr: 2326-66.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Apolonio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fls. 169, informando o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74309 Nr: 3297-41.2016.811.0044

 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: Vania Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Pereira Nunes Filho - 

OAB:21015/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora pugna, às fls. 77, pela 

intimação da parte requerida para implantação do benefício, tendo em vista 

o pedido de tutela provisória concedida na sentença de fls. 65/67.

Destarte, intime-se a parte requerida para que implante o benefício 

concedido às fls. 65/67, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

apuração de crime de desobediência.

Ainda, considerando a interposição de apelação, certifique-se houve a 

apresentação de contrarrazões pela parte requerente/recorrida, conforme 

certidão de impulsionamento de fl. 79.

 Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. TRF da 

1ª Região para julgamento do recurso.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62822 Nr: 1800-26.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, da análise do autos, torno sem efeito a decisão de fls. 90, 

vez que já superada a fase instrutória com a prolação de sentença às fls. 

72/75.

Homologo, outrossim, a desistência do recurso pela autarquia requerida, 

vez que a parte requerente não se opôs ao pedido, conforme fl. 89.

 Certifique-se o trânsito em julgado e aguarde-se o cumprimento do 

acordo/pagamento, informando a parte autora oportunamente.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76847 Nr: 704-05.2017.811.0044

 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: Ilça Mendes Fontanelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/08/2018 às 

14:30.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando- a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68407 Nr: 1012-75.2016.811.0044
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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: Euvira Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Desentranhe-se a petição de fls. 81/85, vez que o pedido não se refere 

aos presentes, entregando-se em mãos ao causídico, com recibo nos 

autos.

 Após, ante o teor da certidão de fl. 79, informando o trânsito em julgado 

do acórdão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27816 Nr: 810-11.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Francisco de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Oficie-se a Gerência Executiva do INSS em Cuiaba/MT para que, no prazo 

de 20 (vinte) dias, efetue a implantação do benefício previdenciário em 

favor da parte autora, sob pena de apuração de crime de desobediência.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27950 Nr: 944-38.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereu Aquiles de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a serventia 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 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.

No mais, diga a parte exequente sobre a informação juntada à fl.126, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79033 Nr: 1773-72.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Margarida de Sá

 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, Rhuan 

Thyego Pinheiro Torres - OAB:393.903SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de fls. 66/70, bem como caráter alimentar das 

prestações previdenciárias, conforme dispões o art. 1012, §1º, inciso II, 

do Código de Processo Civil, oficie-se a agência executiva do INSS para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, implante o benefício 

concedido às fls. 44/46, sob pena de apuração de crime de desobediência 

e na forma.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal TRF da 

1ª Região para julgamento do recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28123 Nr: 1117-62.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva, Vicência Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 Vistos.

 Ante a petição de fl. 123, intime-se a perita nomeada para que informe 

nova data, com a antecedência necessária.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem.

 Concluídas as diligências, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82630 Nr: 3610-65.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Roberto Anotovicz, Danilo Julio Antonovicz, Ivete 

Ivaz Antonovicz, EDINEI RICARDO ANTONOVICZ, HELENA LENARTOVICZ 

ANTONOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Deere Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI 

DE JESUS - OAB:54176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

96/98, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, porquanto ausentes as 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e 

consequentemente, mantenho a decisão de fls. 89/90 pelos seus 

precisos, próprios e suficientes fundamentos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56998 Nr: 2421-57.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Gomes Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/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 retorno dos autos da 

Segunda Instância.

Juizado Especial Cível e Criminal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 549 de 756



Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000085-58.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do ID nº 11790084.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010768-06.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENIAMAR ALVES SANTOS OAB - GO40414 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes promovidas dos termos do r. despacho do ID 

nº 12022117.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-71.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (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: 8010073-81.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MINIUK ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do ID nº 11791390.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-30.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA KRASNIEVICZ BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 promovida dos termos da r. sentença do ID nº 11792243.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010768-06.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENIAMAR ALVES SANTOS OAB - GO40414 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos. I - Intime-se a parte executada para que manifeste quanto à 

petição apresentada no ID anterior, para que informe se houve a retirada 

do nome da parte autora do órgãos de proteção ao crédito. Caso, ainda, 

mantenha a inclusão determino que, em 05 (cinco) dias, a empresa ré 

proceda a retirada, sob pena de incidência de multa em caso de 

descumprimento. II - Oficiem-se aos órgãos de proteção ao crédito a fim 

de que retirem o nome da autora do registro em razão da divida discutida 

no presente feito no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 

02 de março de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010308-19.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA BOZIN (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 a devolução da 

carta precatória e certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada no ID 

12225318, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-41.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELBIANE ANGELICA TEODORO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MTEC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010011-41.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ELBIANE ANGELICA TEODORO 

DE MENEZES REQUERIDO: MTEC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - 

ME Vistos, etc. A parte autora ELBIANE ANGÉLICA TEODORO DE 

MENEZES, propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais, em face da parte reclamada MTEC EQUIPAMENTOS E 

ACESSÓRIOS LTDA. Em audiência preliminar de conciliação, constatou-se 

a ausência das partes, eis que estes mesmos intimados, não 

compareceram. Assim, corroborado da redação do ENUNCIADO 20 do 

FONAJE que prediz: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 
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obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto, a 

extinção do feito é medida que se impõe. A extinção do processo 

independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes 

(art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo 

Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse 

sentido, verbis: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado 

nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 

229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da 

exigência do comparecimento pessoal das partes às audiências se deve 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações 

legais insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da 

Lei n. 9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Transitada em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz 

de direito (togado) para fins de homologação, segundo o regimento do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

TATIANE BARROS PERROT JUÍZA LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado 

com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, 

lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 06 de março 

de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-11.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RORIZES FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CLARINDA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000211-11.2017.8.11.0044 REQUERENTE: RORIZES FERREIRA MARTINS 

REQUERIDO: SOLANGE CLARINDA MELO Vistos etc., Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, II do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo firmado 

pelas partes em audiência, reclamante RORIZES FERREIRA MARTINS e 

reclamada SOLANGE CLARINDA MELO, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, b do Novo Código de Processo Civil/2015. Publicada no 

sistema PJE. Após o cumprimento integral do acordo, proceda-se ao 

arquivamento. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 06 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-07.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALCA MATIELES NEVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010604-07.2016.8.11.0044 REQUERENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: DALCA MATIELES NEVES PEREIRA 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. Prima 

facie, Nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, conforme se 

percebe nos autos, deixando de comparecer à sessão de conciliação e 

deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. 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. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta 

por COMÉRCIO DE CALÇADOS MIAKI LTDA - ME em desfavor de DALCA 

MATIELES NEVES PEREIRA. Em síntese, sustenta a parte reclamante que é 

credora da parte reclamada, em relação a notas promissórias emitidas 

pela mesma do valor de R$ 715,60 (setecentos e quinze reais e sessenta 

centavos). Em análise aos 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 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. Ora, a parte ré é 

responsável pela inadimplência dos valores cobrados através das notas 

promissórias assinados pela mesma, mormente porque a ele competia 

quitar a mesma e/ou apresentar comprovante de pagamento nos autos. No 

caso, a parte reclamante demonstrou de forma suficiente os requisitos 
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necessários ao comprovar a inadimplência da parte reclamada, através de 

boletos e notas fiscais assinados pela parte reclamada, contudo denoto 

que algumas notas estão ilegíveis o que resta prejudicada a análise 

escorreita e segura das aludidas notas promissórias, podendo apurar-se 

somente o valor de R$ 497,40 (quatrocentos e noventa e sete reais e 

quarenta centavos). Nesse sentido: COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. 

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS 

NARRADOS NA INICIAL. PROVA DOCUMENTAL APTA A CONFORTAR AS 

ALEGAÇÕES INICIAIS. 1. Em se tratando de título executivo extrajudicial, o 

credor tem a faculdade de optar entre o ajuizamento de ação de cobrança 

ou ação de execução, já que há nenhum prejuízo à defesa do devedor. 2. 

A prova produzida consiste em ficha da cliente e nota promissória, 

relativas ao crediário concedido pela autora à requerida, em que constam 

os valores das compras efetuadas e as respectivas datas. 3. Portanto, o 

contexto probatório é apto a evidenciar a veracidade dos fatos narrados 

na inicial. 4. Revelia da parte ré, que, associada ao módico valor cobrado, 

autoriza o acolhimento do pleito. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004580445, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 04/09/2013). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004580445 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de 

Julgamento: 04/09/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2013) Assim, partindo dessa 

premissa, entendo que a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrado por meio 

das notas de vendas anexadas aos autos. Com efeito, outro caminho não 

há a não ser julgar totalmente procedente a pretensão. Ante o exposto, 

opino pela parcial procedência a pretensão contida na peça inicial e, por 

consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 497,40 (quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta 

centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo 

índice INPC, a contar da efetiva inadimplência, e juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data da citação; e o 

faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

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. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado 

acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 06 de março de 

2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Notificação

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis: 1860-28.2016.811.0023 – Código: 78999

Tipo de Ação: DIREITO CIVIL>EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: LOUISE RAINIER PEREIRA GIONÉDIS – OAB/MT 16691

REQUERIDOS: FRANCISCO RIBEIRO ALVES E OUTROS

ADVOGADOS: IRINEU PAIANO FILHO – OAB/MT 6097 E ARIENE 

FRANCIANY DE ABREU OAB/MT 17282

Com a finalidade de solucionar conflitos de forma pacífica, foi criado no 

Tribunal de Justiça o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos e instalados em algumas Comarcas, os Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Como o seu caso pode 

resultar em acordo, solicitamos seu comparecimento à Sessão de 

Conciliação/Mediação no dia, hora e local abaixo indicados:

Sessão de Conciliação/Mediação

Data : 26/03/2018 Horário : 13:15 h SALA 01 – Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Peixoto de Azevedo (Fórum)

Local: Rua Pedro Álvares Cabral, nº 38, bairro: Centro. Peixoto de 

Azevedo. Telefone.: (66)3575-2028, ramal: 212

Na sessão, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, elas serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o 

conflito amigavelmente. Esse acordo decidido pelas partes será validado 

por um Juiz (a), com todas as garantias legais, gerando a solução do 

processo de forma ágil, econômica e eficiente. O comparecimento à 

sessão é uma oportunidade especial na qual você pode solucionar o seu 

problema, pois a mediação e a conciliação são procedimentos em que a 

solução do conflito surge da vontade das próprias partes interessadas, 

consensualmente.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29183 Nr: 851-46.2007.811.0023

 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: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILTOM SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 1. Converta-se o feito em cumprimento de sentença;2. Na forma do artigo 

523 do CPC, intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69438 Nr: 2910-60.2014.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI HORSCZARUK DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DILMAR ANTONIO DE ÁVILA, 

AGRICOLA CACHIMBO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDCLEITON MENEGHINI - 

OAB:22882/O, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:OAB/12684B, 

RALFF HOFFMANN - OAB:13128/B MT, RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA - OAB:18934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON - 

OAB:14.712/MT

 Vistos em correição.

Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71326 Nr: 525-08.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a Defesa e o acusado acerca da audiência designada pelo juízo 

da Comarca de Sorriso/MT, para o dia 19/04/2018, às 1h45min 

(fls.112-114).

Intime-se a Defesa para manifestar acerca da testemunha não localizada 

João Cavalcante Netto, no prazo de 5 (cinco) dias.

Aportando aos autos carta precatória (fls.70) devidamente cumprida, 

retornem os autos conclusos para designação de audiência de 

interrogatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76958 Nr: 630-48.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA RAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a Defesa para que manifeste-se, nos termos do art. 422 do CPP.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75071 Nr: 2993-42.2015.811.0023

 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: NOEMIA FERSTER HUBNER

 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.

Considerando a certidão de trânsito em julgado (fls.76 e 79), arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37337 Nr: 508-79.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA POZZAN

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73574 Nr: 1988-82.2015.811.0023

 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: VALSIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 25957 Nr: 805-91.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DJANIRA CANDIDO DE SOUZA

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76547 Nr: 328-19.2016.811.0023

 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: JOSE ALVES DOS SANTOS

 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.

Defiro o postulado em fls.85, 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.: 24439 Nr: 252-44.2006.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URSULA MAIA DO NASCIMENTO 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.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca da petição e documentos 

juntados pelo INSS (fls.206-228), no praz de 15 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26914 Nr: 1467-55.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA LIMA

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84426 Nr: 1805-43.2017.811.0023

 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: NAZIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEUZAMAR FERREIRA 

NUNES - OAB:22222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 17.04.2018, as 16h00min, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82016 Nr: 186-78.2017.811.0023

 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: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 06.04.2018, as 16h00min, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63256 Nr: 290-12.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVINO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63627 Nr: 677-27.2013.811.0023

 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: BBDC, BDCB, ROSEANA KASSIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação (fls.142).

Se no prazo, recebo a apelação, observando-se, quanto aos efeitos, o 

que dispõe o art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Intime-se o INSS para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pela parte autora, no de 15 dias (CPC, arts. 1.003, § 

5º e 1.010, §1º).

Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os presentes autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste 

Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75793 Nr: 3451-59.2015.811.0023

 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: ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a curadora a curadora especial para manifestar acerca da 

perícia (fls.50), bem como, querendo, apresentar alegações finais, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Após, vistas dos autos ao MPE para manifestação, no mesmo prazo.

Em seguida, retornem os autos conclusos para a sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85487 Nr: 2513-93.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFLN, MRSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RABELO SÃO MIGUEL - 

OAB:23676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Vistas dos autos à DPE (fls.44).

Esclareço que a Assistente Social (fls.47) deverá entrar em contato com o 

Sr. Oficial de Justiça (fls.43) para que o mesmo forneça o endereço dos 

requeridos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74445 Nr: 2574-22.2015.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBP, EDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, vistas ao Ministério Público, voltando-me os autos imediatamente 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 2070-36.2003.811.0023

 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: MARAISA RODRIGUES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIS HELENA BUENO, ALENCAR SILVEIRA 

BUENO, AGNELO RODRIGUES BUENO, ALCIR SILVEIRA BUENO, MAILDES 

RODRIGUES DA SILVEIRA, MARIA ROSA DA SILVEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO NUNES - 

OAB:3352/MT

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Uma vez expedido o respectivo formal, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 32205 Nr: 1951-36.2007.811.0023

 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: MARIA DE FATIMA FORTAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY PORTELLA DE SOUZA. - 

OAB:4296-A/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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-61.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

D. CARDOSO CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAINE MOLINA JUNIOR OAB - MT0021264A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000089-61.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 4.468,38; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: D. CARDOSO 

CONFECCOES - ME Parte Ré: REQUERIDO: FRANCISCO CHAGAS DOS 

SANTOS SILVA JUNIOR PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de março de 2018. 

Senhor(a): IVAINE MOLINA JUNIOR Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 06/04/2018, às 14:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada a parte Reclamaa, 

presumir-se-ão aceitos, pelos parte reclamados, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-16.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDEBRANDO LUIZ GROSSELLI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010196-16.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 21.847,26; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: EDEBRANDO LUIZ 

GROSSELLI JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de março de 2018. Senhor(a): Carla Denes 

Ceconello Leite Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: É o 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Diante do comprovante de depósito 

juntado nos ID’s: 10957724, 10957725, 10957727 e 10957729, DEFIRO o 

pedido de expedição de Alvará Judicial para a transferência do referido 

valor à conta bancária ora informada pelo exequente, devendo a 

Secretaria do Juizado Especial proceder conforme determina o art. 450 da 

CNGC, INTIMANDO-SE a parte autora pessoalmente acerca da liberação, 

bem como para se dizer se há algo mais a requerer, no prazo de 10 (dez) 

dias, sendo que, nada requerido, será arquivado o feito. Transcorrido “in 

albis” o prazo diante do fato de o promovido ter quitado o seu débito, 

diante da ausência de impugnação do promovente, e em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 
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celeridade que regem o Juizado Especial, inexiste motivo para o 

prosseguimento do feito. Logo, com espeque no artigo 924, inciso II, c/c o 

artigo 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a fase executiva. 

Proceda-se o levantamento dos valores depositados judicialmente (ID’s: 

10957724, 10957725, 10957727 e 10957729) para a conta indicada pelo 

promovente (ID: 10991363). Deixo de condenar a promovida em custas 

processuais e honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 25/2018-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO informações prestadas pelo Desembargador Gilberto 

Giraldelli - Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização 

Carcerário - GMF quanto à sua visita técnica no dia 16/3/2018 no Centro 

de Detenção Provisória da Comarca de Pontes e Lacerda;

 CONSIDERANDO a necessidade de realizar levantamento dos executivos 

de pena no cumprimento dos regimes semi-aberto e aberto, em tramite na 

3ª Vara desta Comarca;

 CONSIDERANDO a urgência para garantir efetividade no trabalho que 

será apresentado ao referido Desembargador/Supervidor;

CONSIDERANDO a insuficiência da carga horária dos servidores para 

realizar o respectivo levantamento, já que estão passando por Correição 

Ordinária.

 RESOLVE:

CONVOCAR todos os servidores lotados na 3ª Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda, para laborarem no dia 15/3/2018, das 08h às 19h, 

consignando que tal saldo de horas deve ser computado no sistema SGP, 

para usufruto em momento oportuno.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Dê-se ciência aos servidores.

Pontes e Lacerda/MT, 14 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 153313 Nr: 9553-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sessão designada para esta data não se realizou 

face a ausencia das partes. Do que para constar lavrei a 

presentecertidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125670 Nr: 6082-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionário Públicos Municipais de Pontes 

e Lacerda - SINFPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN KLEINSCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 Trata-se de mandado de segurança ajuizado por SINDICATO DOS 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA – 

SINFPPEL em face de Sr. CRISTIAN KLEINSCHMITT, Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal De Pontes E 

Lacerda – MT.

Em síntese, alega que: “O autor é entidade sindical, componente do 

sistema sindical brasileiro, conforme registro sindical expedido pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência Social, com seus estatutos e atos 

assembleares, devidamente registrados no Cartório de Registro de Títulos 

e documentos de Pontes e Lacerda - MT, exercendo suas atividades com 

o devido reconhecimento pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social 

desde 20/11/2000. Ocorre que o Autor teve conhecimento através da 

publicação de EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2016 (PROCESSO 

N.294/2016), publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos (...)”. Com o 

objetivo de “Ver suspenso e ou anulado o edital 007/2016 e suas 

alterações, que visa contratação de empresa para realizar concurso 

publico no município de Pontes e Lacerda, com abertura de mais de 100 

vagas, o que no momento se torna inviável, diante do quadro fático 

apresentado pelo Sr. Prefeito municipal, ao representante da categoria e 

ausência da Comissão no certame. Coibir e desestimular atos contrários a 

lei e a moral na administração publica municipal, zelando pela autonomia 

das entidades de classe e os princípios constitucionais”.

Ao final requer: “concessão da ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

DE EVIDÊNCIA para que esse MM. Juízo suspenda a realização da 

Licitação marcada para o dia 10/10/2016 às 09h segundo consta do Edital 

e Errata 294/2016 (...) A procedência da ação, em todos os seus termos, 

confirmando os efeitos da Antecipação de Tutela, tornando definitivo o 

cancelamento da realização da Licitação marcada para o dia 10/10/2016 

às 09 h;”.

O Município apresentou informações.

O parquet manifestou nos autos, pela improcedência do pedido.

Relatei, decido.

Analisando os autos observa-se que é necessária uma dilação probatória, 

vez que o autor não junta aos autos nenhuma prova pré-constituída. Em 

razão disso, não há liquidez e certeza do direito, como bem preceitua o 

Ministério Público na manifestação inicial.

Nesse sentido, o impetrante alega que a abertura do concurso público 

objeto do edital n. 007/2016, por parte do Município de Pontes e 

Lacerda/MT, violaria o ordenamento jurídico pátrio em razão do “gasto com 

a folha de pagamento está no limite aceitável pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF”. Complementa o autor que “os servidores públicos municipais 

em 2014, fizeram um acordo de aumento salarial a ser implementado no 

mês de setembro dos anos de 2015 e 2016”. Apesar de tais alegações, 

nenhuma prova pré-constituída sobre a alegação de comprometimento das 

contas públicas municipais com os encargos de pessoal, muito menos 

sobre o não pagamento do aumento salarial dos servidores por tal motivo, 

foi trazido à baila pela impetrante com a exordial.

Ou seja, o autor elegeu a via inadequada para impugnar o concurso 

público.

Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos 

do art. 485, VI do NCPC, diante da inadequação de mandado de 

segurança, pela falta de provas pré-constituídas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Sem custas.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150291 Nr: 8125-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDINEIDE TOMICHA CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (MUNDIAL 

EDITORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Stábile - 

OAB:OAB/SP 251.594, Wanessa Cristina de A.Garcia - OAB:OAB/MS 
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16.208-

 Defiro o requerido em Ref.33.

Anote-se onde couber.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125366 Nr: 5979-62.2016.811.0013

 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: Pamella Roberta Zamboni Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:MT 3277 B, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:MT 3418 A

 Intime-se pessoalmente para dar anamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103413 Nr: 3515-02.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda, 

Motomagazine Automotores Ltda (Tropical)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:172.98A, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175803

 Certifique o Cartório se o credor já recebeu os valores objetos da 

penhora no rosto dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63360 Nr: 3700-79.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo Vasconcelos Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24.05.2018, 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.: 124109 Nr: 5439-14.2016.811.0013

 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: ROBERTO PEREIRA DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE DE LANA MARTINS DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerfon Alves Ferreira - 

OAB:

 Defiro o requerido, designo nova audiência para o dia 17/05/2018 às 

13h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120982 Nr: 3965-08.2016.811.0013

 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: ELIZETH MARIA DE OLIVEIRA

 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:

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, SENDO ASSIM INTIMO O AUTOR PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156257 Nr: 10928-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALICE DE ARAUJO FERREIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126194 Nr: 6338-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Marques, WELLINGTON MARTINS 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 16802/B

 Ao exequente para que se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141555 Nr: 4285-24.2017.811.0013

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Clésio Queiróz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS, volnei copetti - OAB:58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar acerca da 

juntada da certidão do oficial de justiça em Ref. 33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137993 Nr: 2853-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ailton Caboclo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATEUS CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

AIRTON CABOCLO DA SILVA ajuizou ação de exoneração de alimentos 

em face de LUCAS MATEUS CAMPOS SILVA.

 Alega que a ré atingiu a maioridade civil e não frequenta estabelecimento 

de ensino superior, não necessitando mais de alimentos.

 A inicial veio instruída com documentos.

A requerida foi citada e não apresentou contestação, tornando-se revel.

É o relatório necessário. Fundamento e decido.
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Segundo consta, a ré atingiu a maioridade e a alegação deque atualmente 

não frequenta estabelecimento de ensino superior e não necessita mais 

de alimentos tornou-se incontroversa ante a ausência de contestação, de 

sorte a presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e exonero o autor 

de pagar pensão alimentícia ao filho maior LUCAS MATEUS CAMPOS 

SILVA, tornando definitiva a tutela antecipada concedida nos autos.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161976 Nr: 1305-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaraci Antonio da Silva, José Jamil Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado (s) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC.

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 

827, “caput” e §1º, do NCPC).

EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi admitida, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828, “caput”, do NCPC.

 Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161976 Nr: 1305-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaraci Antonio da Silva, José Jamil Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162893 Nr: 1714-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN KAROLINA DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, 

façam-me os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora “on 

line”.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC.

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade. (art. 

827, “caput” e §1º, do NCPC)

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162976 Nr: 1751-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->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): Suely Divina Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Observo que o exequente recolheu as custas e taxas judiciárias com 

base no valor de R$ 37.277,74 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e sete 

reais e setenta e quatro centavos), no entanto, vislumbro que o valor 

atribuído à causa é de R$ 43.050,12 (quarenta e três mil, cinquenta reais e 

doze centavos).

Desta forma, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor para que 

certifique se há valor remanescente a ser recolhido e, em caso positivo, 

INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, completar o pagamento correspondente, sob 

pena de cancelamento da distribuição, "ex vi" do art. 290 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163950 Nr: 2138-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia 
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do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 

do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, 

façam-me os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora “on 

line”.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC.

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade. (art. 

827, “caput” e §1º, do NCPC)

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159180 Nr: 19-57.2018.811.0013

 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: Paulo Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Bitton Rodrigues - 

OAB:071.709, Izabel Cristina Delmondes Campos - OAB:7.394, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, Nelson 

da Costa Araújo Filho - OAB:3512/MS

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por PAULO LUIZ FERREIRA, em face de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DVPAT S/A, ambos 

devidamente qualificados na inicial.

Juntou documentos às fls. 7/36.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

46/131.

A parte requerente não apresentou impugnação à contestação (fl. 135).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor pleiteia que 

a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Como preliminar, a requerida arguiu ausência de interesse de agir, face ao 

recebimento na seara administrativa de indenização. Todavia, referida 

tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por 

ocasião da prolação da sentença de mérito.

Acerca da preliminar de ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a parte 

requerente não apresentou comprovante de residência ou apresentou em 

nome de terceiro, requisito para fixação do foro, a jurisprudência já 

sedimentou há muito tempo o entendimento pela desnecessidade de sua 

apresentação.

O ordenamento processual ou rito aplicável às ações de cobrança do 

seguro DPVAT não mencionam a necessidade de apresentação do 

comprovante de residência.

Nessa linha, destaco precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo que, em casos análogos recentes, já firmou a orientação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA 

APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE - 

AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL TAXATIVO DOS 

ARTS. 282 E 283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O comprovante de 

residência não está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de 

Processo Civil, sendo desncessária, portanto, a determinação de emenda 

para a sua apresentação, principalmente quando a agravante apresenta 

toda a qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e 

sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de 

identidade e CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação 

do réu . 2. Quanto a previsão do art. 283 do CPC no sentido de que a inicial 

seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

tais documentos são aqueles indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo, ou seja, aqueles relacionados com os fatos e com os 

fundamentos jurídicos do pedido, consistindo, na verdade, as provas 

documentais pelas quais o autor pretende demonstrar a verdade de suas 

alegações. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 

58139000028, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2013, Data da 

Publicação no Diário: 27/06/2013)”.

Com isso, verifica-se que o dispositivo legal retratado pelo Novo Código de 

Processo Civil em seus arts. 319 e 320 não exigem o comprovante de 

residência da parte, tal como é o entendimento jurisprudencial supracitado.

Desta forma, REJEITO as preliminares.

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, 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-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito.

Deverá a secretaria, mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar o autor e, mediante remessa dos autos, intimar a seguradora ré 

acerca da data aprazada para a perícia, bem como para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço consignar que o autor 

deverá comparecer na perícia a ser designada independentemente de 

intimação pessoal.

ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o 

prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da 

realização da perícia médica.

Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu 

teor (art. 477, § 1º, do NCPC).

 Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61004 Nr: 1344-14.2011.811.0013

 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: Terezinha de Freitas Moreira, Lenir Carvalho Borges, 

Rosimeire Santos de Freitas, Rosimar Santos de Freitas, Leonildo de 

Freitas Carvalho, Romes dos Santos Freitas, Ana Flávia Dias Carvalho, 

Fernando Augusto Dias Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Landre, Mauren Missuco Landre, Rosa de 

Maio Silva Soares de Carvalho, Ernesto Soares de Carvalho, Clecio 

Landre, Celia Maria Camargo Landre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1344-14.2011.811.0013

Código nº 61004

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que Leonildo de Freitas Carvalho 

ajuizou ação de usucapião, registrada sob o nº. 353-04.2012.811.0013, 

que tem por objeto a declaração da aquisição da propriedade em razão do 

advento da prescrição aquisitiva de imóvel rural no qual se encontra 

inserida a área usucapienda que constitui o objeto da presente demanda.

Desta feita, tendo em vista que a apreciação do mérito deste feito depende 

da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica 

discutida na ação judicial registrada sob o nº. 353-04.2012.811.0013, 

SUSPENDO o curso da marcha processual até a etapa de saneamento ou 

até a conclusão da instrução processual da citada demanda judicial, nos 
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termos do art. 313, inciso V, “a”, do NCPC.

INTIMEM-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 16 de março de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140041 Nr: 3705-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IWAO MAMOSSI, JULIA KOBIRAKI MAMOSSI, 

Wanderley Kiyoshi Mamossi, FRANK WATURU MAMOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberi Antonio Trento, Vaira Muniz de Souza 

Trento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILO MACHADO DE 

MIRANDA PORTO - OAB:115039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, dirigi-me por varias vezes até o endereço indicado 

dos requeridos ALBERI ANTONIO TRENTO e VAIRA MUNIZ DE SOUZA 

TRENTO, e encontrava no endereço somente a requerida Vaira Muniz, o 

requerido Alberi Antonio Trento, sempre encontrava-se para as Fazendas, 

diligenciei na Fazenda pra frente da Comunidade de Adrianópolis por três 

vezes e nada de localizar o referido, e nesta data encontrando com o 

mesmo, ai sendo NOTIFIQUEI-OS de todo o conteúdo do mandado, os 

quais após ficarem cientes exararam suas assinaturas no verso do 

mandado aceitando a contrafé que lhes ofereci.

FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

Oficial de Justiça

Obs.:

01 Certidão

01 Citação

01 Loc. Recebida - Urbana

10 Loc. à receber – Urbana – Total R$. 300,00 (trezentos reais)

300 Km de excedente à receber – Total R$. 708,00(setecentos e oito 

reais)

Total de R$. 1.008,00 (hum mil e oito reais)

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164266 Nr: 2256-64.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William Cristian Pinto Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893/O

 Vistos, etc.

Designo audiência para oitiva das testemunhas/vítimas para o dia 

11/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se, caso sejam policiais.

Intime-se o Ministério Público e a defesa, esta por publicação no Dje.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144162 Nr: 5320-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEY BERNARDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

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.: 107544 Nr: 5222-05.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debrair Menezes de Paula

 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 anteriormente 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): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 107294 Nr: 5109-51.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Narciso Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de junho 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 intime-se o réu, 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.: 61359 Nr: 1700-09.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Guilherme Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que não há laudo pericial referente ao 

armamento apreendido, de modo que determino que oficie-se à POLITEC 

para a realização da perícia.

Com a juntada do laudo, vistas às partes para eventual manifestação.

Ademais, inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência 

una para o dia 21/06/2018 às 15h00.

Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência.

Caso os réus ou algumas das testemunhas não possuam endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.
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Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 5539-66.2016.811.0013

 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): Bruno Silva Doroteu, Wanderson Oliveira 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Jeronimo Silva - 

OAB:16046, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Vistos

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de BRUNO SILVA DOROTEO e WANDERSON OLIVEIRA 

ALMEIDA, dando-os como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 

Federal n° 11.343/2006.

No curso da Ação Penal, sobreveio à notícia de morte do 

indiciado/denunciado BRUNO SILVA DOROTEO, comprovada pela juntada 

da certidão de óbito (fls. 208).

O Ministério Público manifestou-as às fls. 223/228 pugnando pela extinção 

da punibilidade pela morte do agente.

Nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal, a morte do agente é uma 

causa de extinção da punibilidade.

Diante do exposto, nos termos do art. 107, inciso I c/c art. 62, do Código 

de Processo Penal, em consonância com parecer ministerial, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de BRUNO SILVA DOROTEO, já qualificado, em 

razão de seu falecimento.

Ademais, cumpra-se integralmente o item V da decisão de ref. 74, 

considerando que até o presente momento não há nos autos alegações 

finais em favor do acusado WANDERSON.

Após, concluso para prolação da Sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 89977 Nr: 1757-22.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

INTIME-SE o causídico indicado pelo acusado, Dr Ramão, via DJE, para 

que, no prazo legal, apresenta a respectiva defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106999 Nr: 4975-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Gomes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B

 Vistos.

INTIME-SE a causídica indicada pelo acusado Dra Rosana, via DJE, para 

que, no prazo legal, apresenta a respectiva defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 104553 Nr: 3979-26.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joberson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

INTIME-SE o causídico indicado pelo acusado, Dr Amir, via DJE, para que, 

no prazo legal, apresenta a respectiva defesa.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-88.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/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: 1000322-88.2017.8.11.0013 REQUERENTE: SORAYA PEREIRA 

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, 14 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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: 1000333-20.2017.8.11.0013 REQUERENTE: GILMAR DOS 

SANTOS RODRIGUES 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, 14 de março de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010507-71.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010507-71.2014.8.11.0013 REQUERENTE: AUREA SOARES 

GONCALVES 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, 14 de março de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010658-37.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (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

 

Diante do decurso do stay period, às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-66.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE MELO FEITOSA (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

 

Diante do decurso do stay period, às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISDALVA SANXES MERIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Diante do decurso do stay period, às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-93.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE SOUZA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Diante do decurso do stay period, às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-11.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

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

 

Diante do decurso do stay period, às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-90.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR ANGELO DA SILVA (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

 

Diante do decurso do stay period, às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-64.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON MARCOS GONZAGA DE CASTRO (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

 

Diante do decurso do stay period, às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-41.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SINHORIN DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao requerente para que se manifeste se persiste interesse na presente 

demanda, no prazo de 05 dias.. Após, voltem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010742-67.2016.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANIZIO MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS ANJOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado do exequente do inteiro teor do despacho, que 

segue: " Ao exequente para indicar bens à penhora".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA ARAUJO BENVENUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de abril de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de abril de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASAIL (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de abril de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-10.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR TIAGO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de abril de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA RODRIGUES DA SILVA BRUGNHAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.FERREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CAROLINA CE OAB - PR62827 (ADVOGADO)

 

Intimações dos (a) Executados (a) para adimplir (em) a obrigação 

estabelecida pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se 

não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por 

cento) ao mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir do presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) 

poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

matérias constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de abril de 2018, às 14H.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000969-83.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de abril de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010858-73.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LA MAISON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO 

UNIPESSOAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA MARCHIORI STEIN PALERMO RUFINO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

quanto ao ID anterior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS NATURAIS DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de abril de 2018, às 14h40min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010481-05.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MULTPEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE VICENTE SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 
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lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO AVELINO FREIRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010827-53.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFSON ROGERIO GONCALVES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 
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ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64365 Nr: 828-83.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leodete Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEODETE FRANCISCO DE SOUZA, Cpf: 

81049439104, Rg: 10603458, Filiação: Francisco Valdevino de Souza e 

Maria dos Santos Souza, brasileiro(a), solteiro(a), serviços 

gerais-pecuarista, Telefone 66-9943 6179. 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, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

CONDENO o acusado LEODETE FRANCISCO DE SOUZA, brasileiro, 

convivente, natural de POXORÉU/MT, nascido em 25/04/1976, filho de 

Francisco Valdevino de Souza e Maria dos Santos Souza, residente e 

domiciliado em lugar incerto e não sabido, como incurso na pena do artigo 

147, do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.343/2006.IV - 

DOSIMETRIA:A pena prevista para o crime de ameaça, tipificado no artigo 

147 do Código Penal, é de 01 (um) mês a 06 (seis) meses, de detenção. 

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo 

excessos a considerar; não há registro nos autos de que indiquem a 

existência de maus antecedentes; não existem elementos plausíveis nos 

autos aptos a ensejar a valoração da conduta social ou a personalidade 

do réu; o motivo do delito é o próprio do tipo; quanto às consequências e 

às circunstâncias não há informações que levem a considerá-las como 

desfavoráveis ao agente; por fim, não há de ser sopesado o 

comportamento das vítimas.Assim, inexistindo circunstância judicial 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em seu mínimo legal em 01 (um) 

mês de detenção.Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.Por 

sua vez também não se encontram presentes causas de diminuição ou de 

aumento, razão pela qual torno definitiva a pena acima dosada.Assim, 

aplico ao réu a pena privativa de liberdade em 01 (um) mês de detenção, 

que torno definitiva pela inexistência de circunstâncias outras que possam 

modificá-la.Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal, aplico o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa 

de liberdade. Incabível a substituição da pena privativa por restritiva de 

direitos, tendo em vista que o crime foi praticado com grave ameaça à 

pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal).Por outro lado, presentes 

todos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, suspendo a execução da 

pena privativa de liberdade, por 02 (dois) anos, mediante o cumprimento 

das condições a serem determinadas pelo juízo da execução penal.Deixo 

de aplicar o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, 

diante da ausência de pedido formal para a reparação de qualquer 

dano.Com fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o 

início do cumprimento da pena será em regime aberto.V - DISPOSIÇÕES 

FINAIS:Isento o condenado do pagamento das custas e despesas 

processuais diante da concluída pobreza, situação que pode ser auferida 

do fato de ter sido defendido por Defensor Público.Após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1.Expeça-se 

guia de execução penal, acompanhada das peças necessárias, formando 

o respectivo executivo;2.Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins do disposto 

no artigo 15, III, da Constituição Federal;3.Oficie-se ao Instituto de 

Identificação Criminal para fins de registro;Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 02 de agosto de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 23 de janeiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78213 Nr: 249-96.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidroponia Hidrovida, Gaudêncio César Oliveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 249-96.2018.811.0014 (Cód. 78213)

VISTO,

 Cuida-se de Ação de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos 

Morais.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Vislumbrando o processo, verifico que foi colacionada nos autos 

declaração de hipossuficiência do requerido, destarte cumpre assinalar 

que é imprescindível que seja juntado nos autos documentos 

consideráveis comprovando a miserabilidade alegada

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos documento pertinente comprovando a 

sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 05 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78162 Nr: 218-76.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos Parciais à Ação Monitória->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Coité Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Librelato S/A Implementos Rodoviários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Raul Antunes Macedo - OAB:MT/15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CESAR MINOTTO - 

OAB:20989

 Processo nº 218-76.2018.811.0014 (Código 78162)

VISTO,

INTIME-SE a parte embargada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos embargos monitórios interpostos (fls. 03/14), 

conforme previsto no artigo 702, § 5º do Novo Código de Processo Civil.

Após, VOLTEM-ME conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 06 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 261-13.2018.811.0014

 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: Eumilton José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento processual, aferir 

que a parte autora realmente faz jus ao benefício pleiteado junto ao INSS, 

e, por tal razão, a presença da probabilidade do direito e do dano ou risco 

ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência.No mais, uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, 

mediante a remessa dos autos, consoante preceitua o art. 183, § 1º, do 

NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.Observe-se o disposto no art. 347, 

(referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário.Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos 

termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.Poxoréu/MT, 05 

de março de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71565 Nr: 1359-04.2016.811.0014

 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: Darcida Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Poxoréu - Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 Cuida-se de embargos de declaração opostos por DARCIDA RAMOS DA 

SILVA alegando a ocorrência de erro material na sentença prolatada às 

fls. 190/192v, uma vez que embora tenha se requerido o 

reestabelecimento de pensão por morte, constou determinação para 

implantação de aposentadoria por invalidez (fls. 193/194).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 195).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença.

Situando a tônica da questão, a embargante aponta erro material no 

decisum, no tocante ao tipo de benefício previdenciário pretendido.

Com razão a parte autora, uma vez que clarividente a ocorrência do erro 

material.

Posto isso, CONHEÇO dos declaratórios e DOU-LHES PROVIMENTO, razão 

pela qual RETIFICO a sentença objurgada para fazer constar:

“Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença e, 

diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas nessa decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para 

o fim de DETERMINAR o reestabelecimento do benefício de pensão por 

morte, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 

30 (trinta) dias e comprová-lo nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias”.

No mais, permanece incólume a decisão atacada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71207 Nr: 1143-43.2016.811.0014

 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: Onilma Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 .I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(...)Analisando detidamente os 

autos, vislumbra-se que o pedido pela concessão do beneplácito da 

justiça gratuidade, realizado pela embargante na exordial, jamais foi 

analisado nos autos.De trivial sabença que tal benefício tem caráter de 

matéria de ordem pública e, por tal razão, pode ser analisado a qualquer 

momento, inclusive quando da prolação da sentença.Não se pode olvidar, 

ademais, que a jurisprudência pátria tem evoluído e assentado que, nada 

sendo disposto sobre a gratuidade de justiça até o deslinde da 

controvérsia, ocorre a concessão tácita da benesse.Inobstante, haja vista 

a insurgência da parte autora e, para fins de esclarecimento, CONHEÇO 

dos declaratórios e DOU-LHES PROVIMENTO para assim fazer constar na 

decisão objurgada:“Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 

85, § 3º c/c art. 86, caput, do NCPC e da S. 306/STJ, redistribuo os ônus 

sucumbenciais, para condenar o requerimento ao pagamento de 70% das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

3.000,00 (três mil reais), ficando os 30% restantes a cargo da 

requerente.Em tempo, porque preenchidos os pressupostos necessários, 

DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da requerente e, SUSPENDO a 
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exigibilidade da cobrança da verba sucumbenciária arbitrada em seu 

desfavor”.No mais, permanece inalterada a decisão atacada.II – DO 

RECURSO DE APELAÇÃO.Interposto o recurso de apelação (fls. 159/168), 

intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas 

no § 1º do artigo 1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo 

(art. 1010, § 2º, do NCPC), intime-se o apelante para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste 

Juízo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26691 Nr: 661-42.2009.811.0014

 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: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Vieira Bonfim, Jociney Carlos Vieira 

Bonfim, Juscineide Vieira Bonfim, José Jocimar Bonfim, Jocineia Vieira 

Bonfim, Julio Cesar Vieira Bonfim, Marivaldo Lopes Soares, Jocilene Vieira 

Bonfim Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT-4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Luciano Rodrigues Dantas - OAB:, 

Mauricio Benedito Petraglia Junior - OAB:

 “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONSTITUIR a 

servidão administrativa permanente em favor da requerente sobre o imóvel 

objeto da matrícula nº 2.398 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Poxoréu/MT, mediante o pagamento de justa indenização aos 

requeridos, no valor de R$ 8.253,31 (oito mil, duzentos e cinquenta e três 

reais e trinta e um centavos).Consigno que à requerente fica autorizada a 

prática, na área da servidão, de todos os atos de construção, 

manutenção, conservação e inspeção de linhas de transmissão de 

energia elétrica, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da 

servidão, por meio do prédio serviente, desde que não haja outra via 

praticável (art. 2º, § 2º, Dec. 35.851/54), competindo ainda à autora o 

direito de mandar podar ou cortar quaisquer árvores, que, dentro da área 

da servidão ou na faixa paralela à mesma, ameacem as linhas de 

transmissão ou distribuição (art. 3º, § 2º, Dec. 35.851/54).Via de 

consequência, TORNO SUBSISTENTE a liminar inicialmente deferida, razão 

pela qual AUTORIZO, após preclusa esta decisão, a transferência do 

montante depositado às fls. 315 aos requeridos, observado o valor da 

indenização acima fixado – R$ 8.253,31 (oito mil, duzentos e cinquenta e 

três reais e trinta e um centavos –, devendo o saldo remanescente ser 

restituído à parte autora, mediante transferência à conta bancária que esta 

informar.Consigno que os requeridos não representados por procurador 

deverão ser intimados pessoalmente para informar dados bancários e o 

respectivo CPF, a fim de perfectibilizar a expedição dos competentes 

alvarás, observada a quota parte que caberá a cada um, 

individualizadamente.Ainda, CONDENO os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, FIXO em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 924-98.2014.811.0014

 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: Agostinha Felix de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63287 Nr: 1449-17.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Delgado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado - OAB:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63209 Nr: 1383-37.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Andreia Celestino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70565 Nr: 785-78.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Jordania Barcelo da 

Silva - OAB:19.722 OAB/MT

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, 

assim como a proteção possessória e danos materiais requestados pelo 

requerido em sua contestação.Por conseguinte, TORNO INSUBSISTENTE a 
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tutela de urgência inicialmente concedida.Em vista da sucumbência 

recíproca, RESTIBRUO os ônus sucumbenciais às partes, devendo o autor 

arcar 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa 

(NCPC, art. 85, § 2º), ficando os 40% (quarenta por cento) restante a 

cargo do requerido.No tocante ao requerente, SUSPENDO a cobrança da 

verba sucumbenciária, eis que beneficiário da gratuidade de justiça. Por 

outro lado, INDEFIRO o pedido de gratuidade ao requerido, uma vez que 

não demonstrados os pressupostos exigidos para se alçar à 

benesse.Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes em 15 (quinze) dias, sem qual DETERMINO sejam os autos 

arquivados, com as baixas e anotações de praxe.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70447 Nr: 695-70.2016.811.0014

 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: Vilmar José Berté, Beatriz Berezuska

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR CALCIOLARI, Luiz Carlos Gonçalves 

da Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, JULIANA DE SOUSA ANDRADE - OAB:MT/16.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Álvaro da Cunha Neto - OAB:12069, Edenir Sguerezi Righi - 

OAB:8484

 Perlustrando os autos, vislumbra-se que o litígio foi submetido à audiência 

de autocomposição prevista no art. 334, do NCPC, motivo pelo qual é 

imperiosa a observância do disposto nos parágrafos do respectivo 

dispositivo legal.Igualmente, necessário averiguar a disposição contida no 

art. 335, do NCPC, uma vez que trata, especificamente, da contestação, 

trazendo em seus incisos o marco inicial da fluência do prazo para 

oferecer contestação, in verbis(...)Denota-se que o mencionado 

dispositivo legal faz alusão, em seu inciso III, ao art. 231, do NCPC, para 

aplicação nos casos não disciplinados nos incisos anteriores.Ocorre que, 

recorrendo-se ao art. 231, do NCPC constata-se, logo em seu caput, que 

as regras contidas em seus incisos somente serão aplicadas “salvo 

disposição em sentido diverso”.Daí porque a decisão objurgada 

encontra-se escorreita, não havendo falar-se em modificação da mesma, 

uma vez que proferida sob a ótica da lei de regência, especificamente com 

fundamento no art. 335, inciso I, do NCPC.Ademais, importante mencionar 

que a decretação da revelia do requerido LUIZ CARLOS ALVES 

ANUNCIAÇÃO, não lhe trará prejuízos, notadamente diante do disposto no 

art. 345, inciso I, do NCPC, o qual prescreve:“Art. 345. A revelia não 

produz o efeito mencionado no art. 344 se:I – havendo pluralidade de réus, 

algum deles contestar a ação;(...)”.Pelo exposto, CONHEÇO dos 

declaratórios, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, motivo pelo qual 

MANTENHO incólume a decisão objurgada.No mais, tendo os requerentes 

apresentado impugnação à contestação tempestivamente (fls. 187/193), 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, devendo justificar a pertinência das mesmas, sob 

pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70592 Nr: 799-62.2016.811.0014

 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: Maria do Carmo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De elementar conhecimento que os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença. Situando a tônica da 

questão, as embargantes insurgem-se quanto à extinção do feito pelo 

óbito da requerente, argumentando que não analisado o pedido de 

habilitação no feito. Contudo, os declaratórios não merecem provimento. 

Explico. A falecida autora pleiteava judicialmente o benefício previdenciário 

de prestação continuada à pessoa com deficiência (LOAS), o qual, 

segundo disposição do art. 36, do Decreto nº 1.744/95 é intransmissível, 

não gerando direito à pensão. Ademais, verifica-se dos autos que o mérito 

da ação ainda não havia sido apreciado, de modo que não reconhecido, 

em definitivo, o direito da de cujus em receber o aludido benefício de 

prestação continuada. Destarte, não há falar em existência de parcelas 

retroativas e, quiçá, em habilitação dos herdeiros da extinta para 

recebê-las, de modo que não merece reparos a sentença que extinguiu o 

feito sem resolução de mérito, haja vista que o benefício pleiteado possui 

caráter personalíssimo. Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria:(...) Pelo 

exposto, CONHEÇO dos declaratórios, contudo, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, motivo pelo qual MANTENHO incólume a sentença retro 

prolatada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74063 Nr: 561-09.2017.811.0014

 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: ALVINO ALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALVINO ALVES 

CAVALCANTE alegando a ocorrência de omissão na sentença prolatada 

às fls. 91/95, porquanto nada mencionou acerca da tutela de urgência 

pleiteada (fls. 96/98).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 99).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença.

Situando a tônica da questão, o embargante alega que embora tenha 

pugnado pela antecipação dos efeitos da tutela, a sentença prolatada 

nada mencionou quanto ao pedido.

Contudo, não assiste razão ao embargante. Explico.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a tutela de urgência requestada 

foi analisada logo após o ajuizamento da ação, oportunidade em que foi 

indeferida, nos termos da decisão de fls. 32/33v.

Desta feita, não há porque o juízo, quando da apreciação do mérito, 

reanalisar o pedido ex officio.

Com efeito, não se desconhece a possibilidade da antecipação dos efeitos 

da tutela tão logo julgada a ação em definitivo, todavia, tal medida encontra 

óbice quando não comprovada alteração fática pela parte pleiteante que 

enseje à evidência os requisitos autorizadores da medida requestada, o 

que é o caso dos autos.

Posto isso, CONHEÇO dos declaratórios, contudo, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, razão pela qual MANTENHO incólume a sentença 

objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72058 Nr: 1624-06.2016.811.0014

 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: Flávio Delfino Farias Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Mazarelo Farias Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A

 Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos declaratórios e, DOU-LHES 

PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para retificar o decisum nos 
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seguintes termos:“(...)Por fim, constato que o pedido de assistência 

judiciária gratuidade não foi analisado desde o início deste feito.Destarte, à 

vista do disposto no art. 99, § 2º, do NCPC, CONCEDO ao requerente o 

prazo de 10 (dez) dias para que comprove nos autos, por meio de 

documentos hábeis e idôneos, a alegada precária situação 

econômico-financeira, sob pena de indeferimento do benefício, ou, 

querendo, pague as custas e despesas processuais.(...)”.No mais, 

MANTENHO incólume a decisão objurgada.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63869 Nr: 456-37.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josane Francisca Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG 78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:MG/84400

 Diante do exposto, CONHEÇO dos declaratórios e DOU-LHES PARCIAL 

PROVIMENTO, tão somente para fazer constar na última parte da sentença 

atacada, o seguinte texto:“Tendo sido reconhecida a relação havida entre 

as partes, AUTORIZO o banco réu, após preclusa esta decisão, proceder 

ao levantamento dos valores consignados pela requerente inicialmente, 

mediante a expedição de alvará judicial para transferência à conta 

bancária a ser informada nos autos”.No mais, permanece incólume a 

decisão objurgada.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65664 Nr: 1693-09.2014.811.0014

 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: José Moraes Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64263 Nr: 752-59.2014.811.0014

 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: Zilda Fonseca Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63207 Nr: 1381-67.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Coutinho Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64431 Nr: 871-20.2014.811.0014

 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: Esmeralda Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63202 Nr: 1376-45.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63158 Nr: 1335-78.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Cardoso Celestino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63083 Nr: 1278-60.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Silene Gabriel Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63210 Nr: 1384-22.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Ester Lenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66356 Nr: 298-45.2015.811.0014

 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: Ademir Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66355 Nr: 297-60.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63194 Nr: 1368-68.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio de Sousa Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 
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pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64378 Nr: 839-15.2014.811.0014

 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: Aparecido Magne

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64224 Nr: 723-09.2014.811.0014

 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: Genesa de Araújo Ferreira Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Todavia, em análise da referida petição, vislumbra-se que a parte 

requerente não apresentou os cálculos necessários à deflagração da 

fase de liquidação.

Assim, INTIME-A para fazê-lo, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

pedido de liquidação e, prosseguimento da execução tão somente em 

relação à cobrança dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74615 Nr: 851-24.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Código: 74615

DESPACHO

VISTO,

 Considerando que a sentença de fl. 29, transitou livremente em julgado, 

conforme certidão retro.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30127 Nr: 931-95.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanlaer Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371/MT

 Processo nº 931-95.2011.811.0014 (Código 30127)

 VISTO,

Ante ao petitório retro, diligencie-se sobre a expedição da RPV acostada 

nos autos, tendo em vista o depósito de fls. 92-v/93.

Após, arquivem-se os autos com as baixas a anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77032 Nr: 1968-50.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1968-50.2017.811.0014 (Cód. 77032)

VISTO,

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro de dilação do prazo e, desta 

forma, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra 

o que fora determinado à fl. 18, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72692 Nr: 1986-08.2016.811.0014

 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: Lourival de Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VITOR SENA NOGUEIRA 

LUNA - OAB:21762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 73 procedo a intimação 

do embargante para em 15 (quinze) dias da prosseguimento ao feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68826 Nr: 1587-13.2015.811.0014
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento de: (a) R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta reais), a título da indenização por invalidez, valor que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do evento 

danoso (S. 580/STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (S. 426/STJ); (b) R$ 278,22 (duzentos e setenta e oito reais e 

vinte e dois centavos), a título de restituição pelas despesas médicas, 

valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir do efetivo 

desembolso (Precedentes: TJMT, Ap 86.451/2011; Ap 10.181/2017), e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.No 

mais, MANTENHO incólume a sentença objurgada.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25367 Nr: 655-69.2008.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alenita Maria dos Santos, Julindo Pereira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Eudes G. de Lima - 

OAB:/MT., 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento.Sem prejuízo, verifico a ocorrência erro 

material no decisum, uma vez que constou na parte final do item II.3 – DAS 

BENFEITORIAS que a requerida deveria ser indenizada pelo valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), quando, em verdade, o real valor deverá ser 

apurado em fase de liquidação.Deste modo, porque o erro material pode 

ser reconhecido ex officio, RETIFICO a última parte do item II.3 – DAS 

BENFEITORIAS para fazer constar:“Portanto, deve parte requerida ser 

indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel, em importância a ser 

apurada em fase de liquidação de sentença”.No mais, permanece 

inalterada a sentença.Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2499 Nr: 57-33.1999.811.0014

 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): Município de Poxoréu - MT, Lindberg Ribeiro 

Nunes Rocha, Izaias Resplandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 

23703/O, Rodolfo Cesar Vasconcellos Moreira - OAB:8719, WILLIAN 

XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 VISTO,

Cuida-se de ação popular, agora promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, em face de MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, LINDBERG RIBEIRO 

NUNES ROCHA e IZAIAS RESPLANDES DE SOUZA, todos qualificados nos 

autos.

Compulsando os autos, vislumbra-se, em apertada síntese, que o perito 

nomeado para a execução dos trabalhos jamais manifestou-se no feito, 

em que pese a insistência do parquet e dos requeridos na produção da 

prova pericial.

Pois bem.

Diante da inércia do expert outrora nomeado, DESTITUO-O do cargo e, 

NOMEIO para a realização dos trabalhos periciais o Instituto Brasileiro de 

Estudos Científicos (IBEC BRASIL), por intermédio de um de seus 

engenheiros civis vinculados, o qual poderá ser intimado no seguinte 

endereço físico: Av. Rubens de Mendonça, nº 1.856, Sala 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000, Cuiabá/MT; também, pelo telefone: (66) 

3052-7636 e pelo e-mail: contato@ibecbrasil.com.br.

INTIME-SE o(a) perito(a), a fim de que ofereça sua proposta de honorários, 

considerando, especialmente, os quesitos arrolados, já imbricados aos 

autos pelas partes.

INTIMEM-SE os requeridos, a seguir, para que se manifestem sobre a 

proposta de honorários. Em não havendo impugnação, os requeridos 

deverão promover o depósito do valor respectivo no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão (art. 95 NCPC).

Depositados os honorários periciais, INTIME-SE novamente o(a) perito(a) 

para que indique data para o início dos trabalhos. A data indicada pelo 

perito deverá permitir prazo mínimo de 15 (quinze) dias, suficiente para a 

intimação das partes.

No mais, CUMPRA-SE inteiramente a decisão de fls. 435/435, observando 

as alterações perpetuadas pela Lei nº 13.105/2015, se o caso, bem como 

o despacho de fls. 468, no tocante ao encapamento adequado dos livros 

anexos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com a urgência que o caso 

requer, uma vez tratar-se de feito incluso na Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73148 Nr: 67-47.2017.811.0014

 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: Pedro Jacinto

 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 Espinol de Oliveira 

Lima - OAB:/MT 3127-A

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDRO JACINTO em 

face da sentença prolatada às fls. 82/84v, alegando a ocorrência de 

contradição no decisum (fls. 85/89).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 90).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria sobejamente 

analisada por ocasião da prolação da sentença, a saber: a improcedência 

da ação, uma vez que não evidenciada a prática de ato ilícito da parte 

requerida que ensejasse à parte autora o direito de ser reparada por 

eventuais danos sofridos.

Vale registrar, acerca do excursionado pelo embargante, que este juízo 

observou que o autor não se insurgia quanto ao método adotado pela 

requerida, mas apenas aos valores cobrados.

 Entretanto, inexistindo provas cabais de que os valores cobrados 

resultaram em danos ao requerente, senão a média aritmética por ele feita 

das últimas faturas de energia elétrica, e, diante da lisura do procedimento 

adotado pela empresa ré, outra conclusão não restava à ação, senão sua 

improcedência.

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 
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contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73640 Nr: 332-49.2017.811.0014

 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: Idelbrando Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Posto isso, ACOLHO a preliminar arguida e, por corolário, JULGO EXTINTO 

o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do novel 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, do NCPC.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71331 Nr: 1221-37.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Quarta Vara Civel da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho, Heloísa Maria Ferrari 

Aguiar, JOSE LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, não se pode olvidar, sem digressões quanto ao disposto no art. 

80, do NCPC, que o causídico peticionante apenas alegou a nulidade em 

data próxima à realização da hasta pública (02.02.2018), em que pese as 

intimações tenha sido expedidas em dezembro/2017. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de fls. 123/123v, devendo o ato ser 

realizado, na forma outrora determinada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77489 Nr: 2234-37.2017.811.0014

 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 Evanice Rodrigues Alves, Flavia Rodrigues 

Vetorasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rodrigues Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DO PETITÓRIO DE FLS. 77/81.(...)Não se pode olvidar, ainda, que 

malgrado o pedido possa ser analisado em caráter de tutela de urgência, o 

mesmo melhor seria apreciado se já apresentadas as primeiras 

declarações pela inventariante.Inobstante tais considerações, verifica-se 

dos autos que a gratuidade de justiça pleiteada quando do ajuizamento da 

ação não foi analisada.Destarte, sendo a questão matéria de ordem 

pública, de maneira que pode ser apreciada a qualquer tempo e, diante da 

omissão de outrora, passo à análise do pedido.II – DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA.(...).Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada e, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda ao recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito, sem 

resolução de mérito.Se cumprida a obrigação no prazo assinalado, 

INTIME-SE, de logo, a herdeira SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA, 

pessoalmente, para que manifeste sua concordância, ou não, para com a 

alienação dos semoventes, na forma pretendida às fls. 77/81, sem 

prejuízo do causídico peticionante regularizar a representação processual 

desta, caso em que será evidenciada a aquiescência da mencionada 

sucessora para com a venda pretendida.Após o exaurimento das 

providências determinadas, CONCLUSOS os autos para análise e 

deliberação cabível.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71301 Nr: 1201-46.2016.811.0014

 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: Claudionor Ferreira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Mariana Dohashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cirso Amaro da Silva - OAB:

-SP 229.822

 VISTO,

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada 

por CLAUDIONOR FERREIRA DE MATOS em face de BRUNA MARIANA 

DOHASHI, já qualificados nos autos.

A requerida denunciou à lide BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, cuja citação até o momento não foi realizada.

Destarte, porque não há como deferir a produção de provas sem antes 

ofertar o contraditório e ampla defesa à denunciada, POSTERGO o 

saneamento do feito.

Outrossim, CITE-SE a denunciada à lide para, querendo, apresentar 

resposta, nos termos e prazo previstos no art. 131, do NCPC, observando 

o endereço declinado pela requerida às fls. 125v e 143.

Por conseguinte, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, incluindo o nome de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS como denunciado à lide.

Após, PROMOVAM-SE os atos necessários ao regular processamento do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65322 Nr: 1469-71.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielli Arruda Seolin - 

OAB:/SP - 348860, Vinicius Manoel - OAB:OAB/SP 318.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Vislumbra-se que parte exequente pugna pelo reconhecimento de grupo 

econômico e posterior penhora na boca do caixa das empresas que 

supostamente o formam (fls. 104/104v).

Contudo, denota-se dos autos que não há como analisar a medida cautelar 

vindicada, sem antes oportunizar o contraditório, notadamente diante do 

contido no art. 9º, do NCPC.

Deste modo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, em 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto aos pedidos de fls. 104/104v.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos para deliberação 

pertinente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26983 Nr: 897-91.2009.811.0014

 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: Sedila Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:
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 Processo nº 897-91.2009.811.0014 (Código 26983)

VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por SEDILA ALVES DIAS 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Considerando que, a parte executada concordou (fl. 148) com os cálculos 

apresentados pelo exequente, por corolário lógico, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado e determino a EXPEDIÇÃO de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), atentando-se a sentença de fls. 110/114, e, instruindo-o com os 

documentos necessários, em favor da exequente.

No mais, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, uma vez tratar-se de 

cumprimento de sentença deflagrado pelo requerido em face do 

requerente, por força da liquidação da sentença. Atendando-se a Sra. 

Gestora para que promova tal mister, previamente à conclusão dos autos, 

consoante disciplina a CNGC/MT, em seu art. 348, in verbis:

“Art. 348. Quando houver protocolo de cumprimento de sentença nos 

procedimentos de conhecimento o gestor deve proceder à imediata 

conversão do tipo do processo para cumprimento de sentença (código de 

classe 20126) e no sistema Projudi (código da classe 00156); o PJE será 

disciplinado por Resolução específica do Tribunal Pleno”.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65320 Nr: 1467-04.2014.811.0014

 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: Rosangela Marcela Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielli Arruda Seolin - 

OAB:/SP - 348860, Vinicius Manoel - OAB:OAB/SP 318.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, a regularidade da intimação da 

empresa executada acerca da restrição efetuada sobre o veículo de sua 

propriedade, bem como se houve o decurso do prazo para apresentação 

de impugnação.

Prosseguindo, vislumbra-se que parte exequente pugna pelo 

reconhecimento de grupo econômico, bem como pela desconsideração da 

personalidade jurídica e consequente concessão de tutela cautelar de 

arresto, a fim de bloquear bens das empresas que supostamente formam 

o grupo econômico que pretende seja reconhecido, via Bacenjud e 

Renajud (fls. 93/93v e 108/110).

Contudo, denota-se dos autos que não há como analisar a medida cautelar 

vindicada, sem antes oportunizar o contraditório, notadamente diante do 

contido no art. 9º, do NCPC.

Soma-se que o pedido de reconhecimento do grupo econômico precede 

àquele de desconsideração da personalidade jurídica e da tutela de 

urgência cautelar, razão pela qual não incide, no presente caso, o 

disposto no art. 9º, parágrafo único, inciso I, do NCPC.

Deste modo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, em 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto aos pedidos de fls. 93/93v e 108/110.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos para deliberação 

pertinente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61434 Nr: 1121-24.2012.811.0014

 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: LGSA, Lucilene Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que p´rocedo a intimação´da parte autora, para no prazo mlegal, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28754 Nr: 1259-59.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilene Rosa de Sousa Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:/MT - 9.237, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:/MT. 8.934, Pedro 

Paulo Peixote da Silva Junior - OAB:12+007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se dando regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70594 Nr: 800-47.2016.811.0014

 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: Sonia Soares Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Queiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se interesse no prosseguimento do feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77649 Nr: 2310-61.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton de Sales Pinheiro, Juízo da Segunda Vara Cível - 

Especializada em Direito Agrário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Vinhate Carvalho, Anotnio Divino de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Zanatta - OAB:13.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora da certidão do oficial de 

justiça a seguir transcrita : Certifico que não foi possível cumprir este 

mandado de Interdito Proibitório porque a parte interessada não me 

procurou, até o momento, para me acompanhar indicando a localização do 

imóvel e pessoas em questão. Jeova Pereira Xavier oficial de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 93-50.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se dando regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12668 Nr: 1924-22.2003.811.0014

 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): Eli Eduardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado ELI EDUARDO DE 

OLIVEIRA em 10 (dez) anos de reclusão.CONSIDERAÇÕES FINAISEm vista 

do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal, o Réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente 

dosada em regime fechado. No caso em tela, não é cabível a substituição 

de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 

44 e incisos do Código Penal, em razão da pena a que será 

submetido.Também, deixo de aplicar o SURSI, nos termos do artigo 77 e 

seguintes do CP, em razão da pena a que será submetido.Por estarem 

ausentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, corroborado ao fato de 

que o réu, ao final, aguardou o julgamento da ação em liberdade, concedo 

ao réu o direito de recorrer em liberdade.Isento o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, por ser considerado pessoa pobre na 

forma da lei.Diante da atuação do nobre causídico nomeado às fls. 76, 

FIXO os honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo 

com a tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no 

juízo criminal, em 10 URH. Transitada em julgado esta decisão, 

determino:a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local;b) Oficie-se ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal; c) Oficie-se ao TRE/MT; d) 

Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo 

competente.e) Expeça-se certidão ao causídico para recebimento do 

URH.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu - MT, 06 

de março de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64942 Nr: 1224-60.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Averaldo Almeida Bonfim v. "Lau"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabelo - 

OAB:9.031-B-MT

 Código: 64942

DESPACHO

VISTO,

 Razão assiste o Ministério Público em seu parecer de fl. 154.

Assim, cumpra-se integralmente a sentença condenatória proferida nos 

autos.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 07 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66219 Nr: 225-73.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Eugênio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado VICENTE 

EUGÊNEO FERREIRA referente ao crime em tela, com fundamento nos 

artigos 107, IV, 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal, para 

reconhecer o implemento da prescrição da pretensão punitiva em 

concreto.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.Poxoréu – MT, 07 de março de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1483 Nr: 61-51.1991.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Código: 1483

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de VICENTE DE PAULA DA SILVA.

A ação foi suspensa, bem como o seu prazo prescricional, ante a não 

localização do réu.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que não logrou êxito 

em localizar o endereço do réu, pugnando pelo reenvio dos autos ao 

arquivo provisório e o cadastro do mandado de prisão no BNMP.

POIS BEM.

Analisando os autos, constato que o cálculo prescricional de fl. 148 

encontra-se equivocado, eis que previu a data de 21/10/2042 como 

provável prescrição. Consigno que tal erro se deu pelo próprio sistema, já 

que o prazo prescricional de uma pena de 30 anos é 20 anos, nos termos 

do artigo 109 do CP e não 30 anos.

Assim, nesta oportunidade faço a juntada do cálculo de pena devidamente 

retificado.

Por outro lado, verifico que o período de suspensão do prazo prescricional 

venceu em 21/10/2016, nos termos do artigo 366 do CPP e 109 do CP.

Logo, volta-se a correr o prazo prescricional. Assim, DETERMINO o 

arquivamento provisório dos autos até a data de 24/11/2031.

Cadastre o mandado de prisão no BNMP caso ainda não tenha sido feito.

Decorrido o prazo, sem que haja a captura do réu, desarquive-se os autos 

e dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 07 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2598 Nr: 144-86.1999.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Xavier de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Código: 2598

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de RUBENS XAVIER DE LIMA.

A ação foi suspensa, bem como o seu prazo prescricional, ante a não 

localização do réu.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que não logrou êxito 

em localizar o endereço do réu, pugnando pelo reenvio dos autos ao 

arquivo provisório e o cadastro do mandado de prisão no BNMP.

POIS BEM.

Analisando os autos, constato que o cálculo prescricional de fl. 126 

encontra-se equivocado, eis que a pena em abstrato consta 06 anos e 06 

meses, enquanto que deveria constar 20 anos (pena máxima do crime de 

homicídio).

Assim, nesta oportunidade faço a juntada do cálculo prescricional 

devidamente retificado.

Ante a realização deste novo cálculo, DETERMINO o arquivamento 

provisório dos autos até a data de 12/08/2019.

Cadastre o mandado de prisão no BNMP caso ainda não tenha sido feito.

Decorrido o prazo, sem que haja a captura do réu, desarquive-se os autos 

e dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 07 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1529 Nr: 16-76.1993.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Guia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Código: 1529

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de RAQUEL GUIA DE SOUZA.

A ação foi suspensa, bem como o seu prazo prescricional, ante a não 

localização do(a) réu(ré).

 Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que não logrou êxito 

em localizar o endereço, pugnando pelo reenvio dos autos ao arquivo 

provisório e o cadastro do mandado de prisão no BNMP.

POIS BEM.

Analisando os autos, constato que o cálculo prescricional de fl. 225 

encontra-se correto.

Ademais, verifico que o período de suspensão do prazo prescricional 

venceu em 21/10/2016, nos termos do artigo 366 do CPP e 109 do CP.

Logo, volta-se a correr o prazo prescricional. Assim, DETERMINO o 

arquivamento provisório dos autos até a data de 21/10/2033.

Cadastre o mandado de prisão no BNMP caso ainda não tenha sido feito.

Decorrido o prazo, sem que haja a captura do réu, desarquive-se os autos 

e dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 07 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1440 Nr: 36-72.1990.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtenor José Mingoti, Valdeci José Mingoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código: 1440

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de VALTENOR JOSÉ MINGOTI E VALDECI JOSÉ MINGOTI.

Em síntese, os réus foram citados por edital e proferiu-se sentença de 

pronuncia. Após, os autos foram remetidos ao arquivo provisório a fim de 

se aguardar a localização dos réus.

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que não logrou êxito 

em localizar o endereço dos réus, pugnando pelo reenvio dos autos ao 

arquivo provisório e o cadastro do mandado de prisão no BNMP.

POIS BEM.

Analisando os autos, constato que o cálculo prescricional de fl. 336 

encontra-se equivocado, eis que o prazo prescricional não foi suspenso, 

diante da decisão de fl. 147 que revogou a decisão de fls. 64/65.

Assim, nesta oportunidade faço a juntada do cálculo prescricional 

devidamente retificado.

Ante a realização deste novo cálculo, DETERMINO o arquivamento 

provisório dos autos até a data de 16/09/2028.

Cadastre os mandados de prisões no BNMP caso ainda não tenha sido 

feito.

Decorrido o prazo, sem que haja a captura do réu, desarquive-se os autos 

e dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 07 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72219 Nr: 1709-89.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Yoshiaki Miyamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 Ante o exposto, com espeque no art. 107, IV, do CP, DECLARO extinta a 

punibilidade do acusado JUSCELINO YOSHIAKI MIYAMOTO, já qualificado 

nos autos e, concomitantemente, DECLARO extinto o presente processo. 

Inexistem bens a serem destinados.Certificado o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de praxe. Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu – MT, 08 de março de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70801 Nr: 929-52.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdSC, DBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DÉBORA BARBOSA DA SILVA, Cpf: 

03778650106, Rg: 2168746-3, Filiação: Edilson José da Silva e Jaine Maria 

Barbosa, data de nascimento: 16/05/1988, brasileiro(a), natural de Dom 

Aquino-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: 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.Ciência ao Ministério 

Público.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. Poxoréu/MT, 24 de outubro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25990 Nr: 1267-07.2008.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA JUSSARA MORAES VILELA, Cpf: 

02097517110, Rg: 1692801-6, Filiação: Valter Moraes Paiva e Doralice 

Vilela Cruz, data de nascimento: 21/07/1984, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), do lar e atualmente em local incerto e não sabido 

EDILSON DE LANA, Filiação: Iranides de Lana e Nilza Patrocinio de Lana, 

data de nascimento: 15/09/1987, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, 

solteiro(a), entregador de gás. 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 
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seguir transcrita.

 Sentença: "...Vistos em correição.Trata-se de procedimento de medidas 

protetivas em razão da suposta prática do crime de ameaça no âmbito 

doméstico/familiar, perpetrado, em tese, por Edilson de Lana em face de 

Maria Jussara Vilela, ambos devidamente qualificados.À fl.44-verso, a 

representante do Ministério Público requereu a a cassação das medidas 

protetivas deferidas e a extinção do feito. É o breve relatório.Decido. No 

caso em tela, verifica-se que já se passaram quase 09 (nove) anos da 

data dos fatos, ocorrendo, inclusive, à extinção da punibilidade do 

acusado, tendo em vista a ocorrência da prescrição.Dessa forma, 

inexistem motivos para que o feito continue tramitando, notadamente 

quando a ação perdeu seu objetivo. Isto posto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE MEDIDA PROTETIVA e, de consequência, REVOGO as medidas 

protetivas aplicadas anteriormente.Intime-se o Representante do Ministério 

Público desta decisão. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas necessárias.Poxoréu/MT, 18 de outubro de 2017.Myrian Pavan 

Schenkel- 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69669 Nr: 272-13.2016.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANA MORAES SANTOS, Filiação: 

Noêmia Oliveira de Moraes e Dornevil Evaristo dos Santos, data de 

nascimento: 14/04/1985, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, convivente, 

manicure e atualmente em local incerto e não sabido WASHINGTON 

FERREIRA DE MORAES, Filiação: Lucimar Ferreira e Francisco Ribeiro de 

Moraes, data de nascimento: 22/08/1984, brasileiro(a), natural de 

Codó-MA, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Processo n.º 272-13.2016.811.0014 (Código 69669) Vistos em 

correição. Trata-se de ação de medidas protetivas previstas na Lei 

11.340/06, em razão da suposta prática de lesões corporais no âmbito 

doméstico, praticados, em tese, por WASHINGTON FERREIRA DE MORAES 

em face de ROSANA MORAES SANTOS.À fl. 42, o Ministério Público 

Estadual pugnou pelo arquivamento deste procedimento, tendo em vista 

que a vítima manifestou pela cessação das medidas sob o argumento de 

que não são mais necessárias. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando atentamente os autos, verifico que assiste razão a 

representante do Ministério Público, vez que a tramitação desse feito se 

torna desnecessária em vista das informações constantes nos autos, vez 

que a vítima pugnou pela cessação das medidas protetivas empregadas. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem decidindo que o justo temor e 

iminente é pressuposto imprescindível para o crime de ameaça, Senão 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA QUE CONFIRMOU AS 

MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS LIMINARMENTE – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DAS 

MEDIDAS CAUTELARES – POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA NO 

SENTIDO DE NÃO TER MAIS INTERESSSE NA MANUTENÇÃO DA 

PROTEÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA – NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO 

MAIS EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 

22 da Lei 11.340/06 têm natureza excepcional/cautelar e possuem 

características de urgência e preventividade. Dessa forma, tendo a vítima 

manifestado expressamente o seu desinteresse na manutenção das 

referidas medidas, torna-se imperiosa a sua revogação. (Ap 138359/2016, 

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)Ante o exposto, HOMOLOGO 

o pedido de arquivamento do Parquet de fl. 42, observado o disposto no 

artigo 18 do Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Poxoréu/MT, 25 de outubro de 2017. Myrian Pavan 

Schenkel-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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73233 Nr: 115-06.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDERSON LEITE DA SILVA, Cpf: 

03051673161, natural de Poxoréo-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, PARA CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA 

DO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE, tornando definitiva a liminar 

concedida às fls. 37/38.Condeno o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74683 Nr: 891-06.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdSR, Marciléia dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Roberto Ramos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCILÉIA DOS SANTOS SILVA, Cpf: 

04171920108, Rg: 001.721.948, Filiação: Marta dos Santos e Mauro 

Martins da Silva, data de nascimento: 28/02/1991, brasileiro(a), natural de 

Cassilandia-MS, solteiro(a), do lar, Telefone 66 9620 8575. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte exequente para dar regular 

andamento no feito

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se o Sr. Oficial de Justiça 

para devolver mandado expedido nestes autos, no prazo de 48 (quarenta 

e oito horas), certificando o seu cumprimento, sob pena de aplicação das 

penalidades administrativa cabíveis.Se for o caso, diligencie-se a Sra. 
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Gestora junto à Central de Mandados a fim de verificar se o mandado foi 

redistribuído a outro oficial de justiça.Com a juntada, retornem os autos 

conclusos para as deliberações.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69281 Nr: 60-89.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXIA MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, da certidão do oficial 

de justiça a seguir transcrita: CITAÇÃO da parte requerida de todo o teor 

deste, entregando-lhe contrafé, que a recebeu e em seguida exarou 

assinatura. Certifico ainda que a parte requerida afirmou que há mais de 

1/5 ano não é mais detentora da posse do referido bem, afirmando ainda 

que NÃO sabe mais onde este se localiza. Pox.: 27.02.2018. (a) Celles P. 

Sousa. Certifico ainda que NÃO foi pago os valores referentes ao custeio 

da diligência.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30345 Nr: 1149-26.2011.811.0014

 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: ARV, ZRV, AAV, HHRV, MNAV, LMRdJ, CLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:3321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 Código 30345

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de arrolamento sumário, onde excluiu do polo passivo os 

supostos herdeiros necessários (fls. 119/120).

POIS BEM.

Compulsando os autos, vislumbra-se que encontra-se pendente o 

cumprimento das disposições do artigo 600 do NCPC.

Assim, intime-se o inventariante para que regularize providencie toda a 

documentação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, determino seja certificado, e após, intimada a parte 

inventariante, 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, parágrafo 1º, do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 12 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64359 Nr: 822-76.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Luiz Seibt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR LUIZ SEIBT, Cpf: 63126028187, 

Rg: 959.800, Filiação: Albano Seibt e Almeria Appelt Seibt, data de 

nascimento: 21/11/1973, natural de Santa Mônica-PR, solteiro(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

GILMAR LUIZ SEIBT, qualificado nos autos, em relação ao crime previsto 

no artigo 147 do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura do Código 

Penal.Intimem-se.Notifique-se o representante do Ministério Público.Sem 

custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de est i lo.Publ ique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Poxoréu/MT, 27 de Setembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68469 Nr: 1409-64.2015.811.0014

 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: Regis Antonio Ravanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Spinelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernani Adriano de Almeida 

Camargo - OAB:1679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO SPINELLI, 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: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e precauções 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estiloPoxoréu/MT, 10 de outubro de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67694 Nr: 1041-55.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO DE SOUSA, Cpf: 04806133116, 

Rg: 2333360-0, Filiação: Geovanna Cristina Sousa, data de nascimento: 

26/01/1994, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), estudante, 

Telefone 66 9969-3337(d.iraci. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "...Assim agindo, o denunciado Renato de Sousa 

incorreu na sanção do artigo 331, do Código Penal, pelo que oferece o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente 

signatária, a presente denúncia, requeendo seja o mesmo citado e 

cientificado da audiência de instrução e julgamento, recebida, empós, a 

denúncia ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se 

a seguir o acusado, preenchidas as demais formalidades legais, até final 

julgamento e condenação". Poxoréu, 29 de fevereiro de 2.016. (ass) 

Nayara Roman Mariano Scolgfaro- Promotora de Justiça.

Despacho:  Processo nº .  1041-55 .2015.811.0014 (Cód igo : 

67694)DESPACHOVISTO,Ante a impossibilidade de citar RENATO DE 

SOUSA pessoalmente, cite o denunciado, via edital, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal. 

Decorrido o prazo, vista dos autos ao Ministério Público Estadual.Ciência 

ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Poxoréu – MT, 24 de janeiro de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30101 Nr: 905-97.2011.811.0014

 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: Departamento Nacional de Pesquisas Minerais, Virgínia 

Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIRGÍNIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA 

MENDES FERREIRA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da requerente, paa, no prazo de 05 dias, 

efetuar o depósito em Cartório da Comarca de Poxoréu, a fim de que o 

feito possa prosseguir, sob pena de arquivamento.

Despacho/Decisão: Processo nº 905-97.2011.811.0014 (Código 

30101)Alvará de PesquisaAutorizada: Virginia Raquel Taveira e Silva 

Mendes FerreiraVistos em correição.Renove-se a intimação, por oficial de 

justiça, consignando as advertências legais.Cumpra-se.Poxoréu (MT), 09 

de julho de 2013.Patrícia Cristiane MoreiraJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73163 Nr: 79-61.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Cardoso Morais Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA, 

Cpf: 84756926134, Filiação: João Morais e Maria Rosália, data de 

nascimento: 08/06/1978, brasileiro(a), natural de General Carneiro-MT, 

divorciado(a), vendedor, Telefone 66-9978.3462. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA Estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos 

artigos 107, IV, e artigo 109, VI, ambos do Código Penal, c/c artigo 61, 

caput, do Código de Processo Penal e, por consequência DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do apenado VANDERLEI CARDOSO MORAIS 

COSTA, qualificado nos autos, no que se refere a pena privativa de 

liberdade e a multa, nos termos do artigo 114, II, do Código Penal.Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas, 

anotações e cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 03 de julho de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76227 Nr: 1616-92.2017.811.0014

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ANTONIO DO CARMO, 

brasileiro(a), natural de Brasileiro-MT, casado(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: FLS.19

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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24624 Nr: 1834-72.2007.811.0014

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Caetano dos Santos Filho, Joébio Borges, 

Nelson Justino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÉBIO BORGES, Cpf: 65472624134, Rg: 

1264415-3, Filiação: Alberto de Oliveira Borges e Alaíde Inácia Borges, 

brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido NELSON JUSTINO DA SILVA, 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 
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seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 

primeira figura do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JOSÉ CAETANO DOS SANTOS FILHO, JOÉBIO BORGES e NELSON 

JUSTINO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas, anotações e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 27 de junho 

de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, luciana nigro, digitei.

Poxoréu, 14 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69284 Nr: 686-17.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MAURICIO DE OLIVEIRA - ME, JOSÉ 

MAURICIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 70126 Nr: 1172-02.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:36441/PR, STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:36441/PR

 Vistos.

Embargos de Declaração opostos com efeitos infringentes, determino a 

intimação do embargado – BANCO CNH CAPITAL S/A para manifestação, 

em 5 (cinco) dias e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74320 Nr: 3070-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRANDCAR VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Pedido de Restituição de bem apreendido formulado por 

BRANDCAR VEICULOS LTDA, alegando, em síntese, ser legítima 

proprietária do bem apreendido, especificamente um veículo Marca GM 

S10 CD LTZ Flex, ano/modelo 2012/2013, placa OAV7439, Renavam 

486659950, de cor branca.

Instruiu o pedido com os documentos acostados às fls. 18/45.

Consultado, o douto representante do Ministério Público pugnou pelo 

deferimento do pedido (fls. 47/50).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

É cediço que os bens apreendidos no âmbito criminal não podem ser 

restituídos antes do trânsito em julgado da sentença final enquanto 

interessarem ao processo, a teor do art. 118 do Código de Processo 

Penal.

Contudo, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não 

exista dúvida quanto ao direito do reclamante, nos termos do art. 120 do 

CPP.

 Com efeito, a empresa requerente demonstrou ser a legítima proprietária 

do bem apreendido, instruindo seu pedido com o contrato de compra e 

venda do veículo apreendido, além dos demais documentos que instruem a 

inicial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 47/50, 

DEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido, especificamente um 

veículo automotor da Marca GM S10 CD LTZ Flex, ano/modelo 2012/2013, 

placa OAV7439, Renavam 486659950, de cor branca.

Lavre-se o respectivo termo de entrega, na forma do art. 120 do Código 

de Processo Penal.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65629 Nr: 2075-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO & 

CIA LTDA - ME, DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Excelência, advogado da parte autora, para efetuar o 

preparo da carta precatória a ser cumprida na comarca de Tangará da 

Serra-MT, ou querendo, retirá-la em cartório para a devida distribuição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 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:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar o douto advogado Antonio Marcos Lopes, 

advogado do réu Eliézio Silva dos Santos, para manifestar no prazo legal, 

acerca do item 1. da decisao de fls. 290.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20174 Nr: 26-38.2008.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

Considerando a juntada aos autos da documentação acostada às fls. 

206/267, com fundamento no art. 479, caput, do Código de Processo 

Penal, redesigno a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri para o dia 
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24/10/2018, às 08:30 horas, e concedo à defesa prazo de 10 (dez) dias 

para manifestar-se no feito acerca dos documentos juntados pelo 

Ministério Público Estadual.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52435 Nr: 1729-28.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a tentativa de intimação pessoal foi infrutífera. 

Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Douto 

Advogado da parte exequente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias.

São José do Rio Claro - MT, 14 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74757 Nr: 3334-67.2017.811.0033

 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): DABILA ADALCINA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o COMPLEMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), CONFORME a certidão de fls. 

83. 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.: 30078 Nr: 831-83.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GWRM, PARM, CR, EJRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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, 14 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16280 Nr: 1361-63.2006.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:OAB/MT 7.262-B

 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 10 (dez) dias.

São José do Rio Claro - MT, 14 de março de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54437 Nr: 267-02.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY JUNIOR BERTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Visto.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor dos fatos faleceu, 

conforme registro de f. 151.

A vista do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANTONIO 

JERRY JUNIOR BERTÃO, em virtude da morte do autor do fato, o que faço 

com fulcro assente no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 5º, § 1º da Resolução 134/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, determino a remessa da arma apreendida nos autos 

ao Comando do Exercito, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/2003.

Transitando em julgado esta decisão, procedam-se as baixas e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71538 Nr: 1970-60.2017.811.0033

 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: EJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGCS, MADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aberta a audiência, exitosa a conciliação, nos seguintes termos:

A parte requerida pagará o valor mensal de 50% do salário mínimo a título 

de pensão alimentícia acrescido do valor dos atrasados, em R$ 1.300,00 

(um mil e trezentos reais), dividido em 10 vezes de R$ 130,00 (cento e 

trinta reais), valor este relativo à ação de execução apensa Código 64845.

Ou seja, o requerido pagará o valor mensal de R$ 607,00 (seiscentos e 

sete reais) em 10 vezes, iniciando-se em 05/02/2018, voltando no mês 

subsequente (11º mês) a pagar o valor de 50% do salário mínimo mais as 

despesas extraordinárias em 50%, desde que comprovado que o Poder 

Público não atenderá referidas despesas.

Acordam ainda as partes que o respeito mútuo prevalecerá entre eles a 

favor da criança sem que fatos como o juntado nos autos às f. , em 

23/01/2018, voltem a ocorrer.

Nestes termos, com a concordância do Ministério Público Estadual, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e extingo o feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Transitada em Julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Traslade-se cópia deste para os autos apenso.

P.R.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67836 Nr: 3328-94.2016.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDH, MJDH, AJDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Teixeira Souza - 

OAB:29448/GO

 Visto.

Considerando os problemas técnicos que impossibilitaram a gravação 

audiovisual nos depoimentos a serem colhidos nesta audiência, resta 
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necessária de a redesignação do ato, o que faço para o dia 

____/____/______, às ____/____ horas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78033 Nr: 657-30.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR JOSE KAEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX KRANSCZAK, ANILDO GARCIA 

KRANSCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. 4. FIXO, de plano, os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, na forma do 

artigo 827 do CPC/2015, os quais, na hipótese de pronto pagamento do 

valor exequendo, serão reduzidos pela metade (artigo 827, § 1º, do 

CPC/2015). 5. DEIXO de designar audiência preliminar de conciliação, 

porque inaplicável no rito do processo em questão. 6. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: CITE(M)-SE o(s) executado(s), no/(s) 

endereço(s) informado(s) na inicial para que, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, pague(m) o valor exequendo, devidamente acrescido 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena 

de serem imediatamente penhorados e avaliados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça 

as cautelas devidas para que não sejam penhorados bens de terceiros 

(CPC/2015, art. 829).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72989 Nr: 2536-09.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B, MAURICIO 

FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 156293.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 22/05/2018 às 14 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77679 Nr: 509-19.2018.811.0033

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSMDO, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 156288.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 08/05/2018 às 14 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56875 Nr: 2262-50.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 “Vistos etc.

Defiro o pedido do patrono do embargante, Antônio Marcos Lopes, e a ele 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de procuração nos 

autos de código 24760 e 19440 em nome de Vera Lúcia Ascari da Silva.

Juntada a procuração nos autos de código 24760, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

Compulsando os autos, constato que o direito litigioso permite composição 

e as partes estão bem representadas, de sorte não vejo óbice em 

homologar o acordo e, com fundamento no art. 922 do CPC (aplicação 

subsidiária), suspender o curso deste processo (56875), da execução 

19440 e dos embargos à execução 24760.

Homologo pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado nesta audiência e, com fundamento no art. 922 do CPC 

(aplicação subsidiária), suspendo o curso deste processo (56875), da 

execução 19440 e dos embargos à execução 24760.

Traslade-se cópia desta decisão nos autos da execução código 19440 e 

embargos à execução 24760.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75367 Nr: 3554-65.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Votorantim Cimentos Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GILBERTO BETIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão da Central de Mandado de fls.32, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52557 Nr: 1889-53.2013.811.0033

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fl. 100 [citação por edital], a teor da certidão do Sr. 

oficial de justiça de fl. 63 e cartas devolvidas às fls. 92 verso, 95 verso e 

98 verso.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se o competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 

(trinta) dias no átrio do fórum, e publicando-o nos órgãos oficiais.

b) 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.: 20260 Nr: 115-61.2008.811.0033
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDO DONIZETE BARROS DE CARVALHO, 

MARISTELA MIRANDA DE CARVALHO

 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 etc.

1. Homologo os cálculos de fl. 170/171, considerada a expressa 

concordância do Executado (fl. 174-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), bem como que a parte autora 

não renunciou expressamente ao excedente, torna-se inviável a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, 

inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do 

Conselho da Justiça Federal, de sorte que a requisição do pagamento 

dar-se-á por meio de precatório.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de 

fls. 170/171, mediante precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em favor dos exequentes e seu patrono, condizente aos 

honorários advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67002 Nr: 2858-63.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Petição de fls.80, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67836 Nr: 3328-94.2016.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDH, MJDH, AJDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Teixeira Souza - 

OAB:29448/GO

 “Vistos etc.

Constato que é caso de julgamento, com resolução do mérito da demanda, 

ante a existência de transação entre os contendores, de sorte que não 

vejo óbice em homologar o acordo formulado e, por consequência, 

extinguir o feito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o acordo 

formalizado entre os litigantes.

 Sem custas, despesas processuais e verba honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquive-se, com as anotações e baixas de estilo.

Publicada em audiência. Intime-se unicamente o patrono do requerido.

Cumpra-se.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74862 Nr: 3373-64.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADISON MATEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE 

CAMARGO - OAB:10610-B

 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.: 73647 Nr: 2796-86.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-44.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para informar dados para levantamento do 

montante depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-94.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NIELSON OLIVEIRA BORGES (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 informar dados para levantamento do 

montante depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-23.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-81.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PAIXAO DANIELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000312-81.2017.8.11.0033 REQUERENTE: GABRIEL PAIXAO 

DANIELLI REQUERIDO: CLARO S.A. SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais, formulada por GABRIEL PAIXAO DANIELLI, em face de 

CLARO S/A. Aduz a parte autora que ao tentar efetuar uma compra no 

comercio local, teve seu crédito negado em razão de seus dados estarem 

inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto a requerida, 

que alega desconhecer. Postula ao final declaração de inexistência da 

dívida, bem como indenização por danos morais. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Verifica-se que a empresa requerida, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer a audiência de conciliação, conforme Id. 

11534788. Desta feita, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, 

decreto a revelia da requerida, eis que, devidamente citada e intimada, 

deixou de comparecer à sessão de conciliação. Como consequência, 

presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se tornem 

incontroversos os fatos articulados na reclamação autuada, trabalhando 

em desfavor da parte reclamada, com o julgamento da causa de acordo 

com a tese da parte reclamante. A presunção, contudo, não é absoluta e 

deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição Federal, ser 

fundamentada. No caso em análise, que é incontroverso que os dados do 

autor foram inseridos nos órgãos de proteção ao credito por dívida no 

valor de R$ 412,98. Ocorre que, o autor alega a inexistência do débito. 

Assim, competia a requerida, que comprovar a efetiva contratação do 

serviço prestado, todavia, embora devidamente intimada permaneceu 

inerte. Assim, não há provas de que houve efetivamente vínculo jurídico 

firmado entre as partes. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Assim, apesar da tentativa 

da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas já que apenas informa fatos sem comprová-los 

documentalmente, ônus que lhe competia. Nesse contexto, a 

jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a inscrição indevidos 

nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. Dentro, pois, da miríade de 

causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o restrição nominal 

indevida, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula 

ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este conseqüência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à parte requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. 

Busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 

responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 

que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, Claro S/A ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 28 de fevereiro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-85.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 585 de 756



 

Intimo Vossa Excelência para no prazo da Lei, manifestar-se so o depósito 

efetuado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-90.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CAROLINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 18 de abril de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-44.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-83.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ONECIMO FREITAS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000189-83.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ONECIMO 

FREITAS DIAS REQUERIDO ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – formulada por Onecimo Freitas Dias, em face de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, em que postula pela reparação por 

danos morais sem razão da suspensão da energia elétrica efetivada pela 

requerida. Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, eis 

que presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, não havendo a necessidade de realização de provas. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Inicialmente, concedo à parte autora o benefício da inversão 

do ônus da prova já que presentes os requisitos autorizadores dispostos 

no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: 

relação consumerista e hipossuficiência técnica. Destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto no artigo 2º do CDC, que considera consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário 

final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, 

tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o 

ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise 

a incontroversa a respeito da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora do autor referente à fatura do mês 

junho/2017, com vencimento para 04/07/2017, haja vista o inadimplemento 

da fatura. Ademais, conforme informado pelo autor, a fatura referente ao 

mês de junho/2017, somente foi paga após a suspensão do fornecimento 

da energia elétrica na unidade consumidora. Assim, comprovado a 

inadimplência do consumidor, não vislumbro o prativa de ato ilícito, já que a 

interrupção do serviço essencial de energia elétrica, neste caso, encontra 

amparo no art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei n. 8.987/95: Art. 6º Toda 

concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 

normas pertinentes e no respectivo contrato. (...) § 3o Não se caracteriza 

como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 

emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento 

do usuário, considerado o interesse da coletividade. Desta feita, mesmo 

sendo considerado serviço essencial, tanto a doutrina como a 

jurisprudência são pacíficas ao admitir a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica no caso de inadimplemento do consumidor, ressalvado o 

interesse da coletividade, quando os consumidores inadimplentes forem 

escolas, hospitais, repartições públicas e etc Nesse sentido, trago a baila 

os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADO – 

APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 456/2000 - ANEEL – NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA REALIZADA ATRAVÉS DA FATURA MENSAL DE ENERGIA – 

CORTE DE ENERGIADEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 6º, § 3º, inciso 

II, da Lei n. 8.987/95 permite a interrupção do serviço de energia elétrica 

quando, após notificação do consumidor, este permanece inadimplente 

com o pagamento de faturas anteriores. 2. A concessionária age no 

exercício regular do seu direito quando, após comprovar a inadimplência 

do consumidor e efetuar a notificação prévia, realiza o corte da energia na 

unidade consumidora. 3. Não existe qualquer vedação à notificação 

realizada através da fatura mensal, haja vista que a notificação atingiu o 

seu fim, qual seja o de dar ciência ao devedor acerca do débito e da 

previsão de corte na sua unidade consumidora”. (Ap 43181/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) “INDENIZAÇÃO – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DO 

FORNECIMENTO – INDIMPLÊNCIA – AVISO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO – 

LEGALIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL 

INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Age no exercício regular do 

direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia diante 

da inadimplência do usuário e após a notificação de corte. (...)” (Ap 

7315/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016) 

Registra-se, ainda, que a empresa requerida realizou a notificação através 

a fatura mensal, dando ciência ao devedor acerca do débito e da previsão 

de corte na sua unidade consumidora, atendendo as exigências 

estabelecidas na Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Comprovada a licitude 

da conduta da concessionária, que agiu no exercício regular do seu direito 

ao efetuar o corte de energia elétrica na unidade consumidora do autor, 

não há que se falar em indenização por danos morais - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Deixo de condenar em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 
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por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 

inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado; expeça-se mandado de execução. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 12 de março 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-77.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR BARRETO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000170-77.2017.8.11.0033 AUTOR: JUNIOR BARRETO 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo os recursos 

inominados, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

22 de fevereiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-48.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DALTOMIR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000256-48.2017.8.11.0033 AUTOR: DALTOMIR 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo os recursos inominados, apenas no efeito devolutivo, 

por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25980 Nr: 3210-65.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Considerando o teor da certidão 82, intime-se a parte autora para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14421 Nr: 2443-03.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Tendo em vista a composição firmada às fls. 83/84 entre as partes, não 

havendo nenhuma óbice para sua homologação, HOMOLOGO-A e extingo 

o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Determino sejam devolvidos eventuais valores bloqueados/penhorados do 

salário do executado, consoante disposição do acordo celebrado entre as 

partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22889 Nr: 133-48.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA MILENA DE SOUSA FREITAS GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:36814/GO

 Visto.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do comprovante de pagamento apresentado à fl. 189 pela 

parte executada, sob pena da incidência da disposição do art. 526, § 3.º, 

do Código de Processo Civil.

Após, determino seja a parte executada intimada para manifestar-se no 

mesmo prazo e, na sequência, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64220 Nr: 403-09.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 12135 Nr: 2156-21.2006.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO LIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5480, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A/MT, 

TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAYMUR CASSYUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:9.899

 (...) 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.: 9339 Nr: 1296-54.2005.811.0049

 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: ESPÓLIO DE GERALDO PAULO NARDELLI, ROSINA 

NARDELLI MONTESCHI, GERALDO PAULO NARDELLI JUNIOR, DENISE 

RIBEIRO NARDELLI E LOPES, CAIO CESAR RIBEIRO NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

GERALDO PAULO NARDELLI - OAB:12.983/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Acolho a petição de fls. 411/414. Para tanto, DESIGNO audiência de 

justificação prévia para o dia 14 de maio de 2018, às 12:00 horas (horário 

oficial do Mato Grosso).2. Defiro a citação/intimação do requerido, por 

hora certa, através de mandado, nos termos dos artigos 252 e seguintes 

do NCPC. Para tanto, intime-se a parte autora para recolher a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias. (...) 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. 5. 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.6. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55193 Nr: 1555-63.2016.811.0049

 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): JOSE ROBERTO DI FRANCISCO, ROZEN 

COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS 

GERAIS LTDA, AGROPECUARIA ANDALINE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9869 Nr: 1839-57.2005.811.0049

 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): CAIO CEZAR RIBEIRO NARDELLI, GERALDO 

PAULO NARDELLI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389-MT

 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 
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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.: 14964 Nr: 349-92.2008.811.0049

 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: JUCELINO LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALE LEITE - 

OAB:4741/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, 

JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 5480, ROBERTO DIAS DE 

CAMPOS - OAB:2850-A/MT, 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.: 40166 Nr: 2325-32.2011.811.0049

 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: JUCELINO LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALE LEITE - 

OAB:4741/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, 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.: 14266 Nr: 1751-48.2007.811.0049

 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: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO LIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - 

OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737, JULIANO FABRICIO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 5480, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAYMUR CASSYUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:9.899, ANTONIO VALE LEITE - OAB:4741/DF

 (...) 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 
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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.: 14965 Nr: 350-77.2008.811.0049

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINO LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, 

JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 5480, ROBERTO DIAS DE 

CAMPOS - OAB:2850-A/MT, 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.: 41501 Nr: 1123-83.2012.811.0049

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINO LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE SOUZA FREITAS, CELMA ROSA 

PEREIRA DE FREITAS, ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA 

LTDA, ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:9.899, ANTONIO VALE LEITE - OAB:4741/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, CARLOS AUGUSTO RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:7.450, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12.770/MT, 

FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167/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.: 10141 Nr: 170-32.2006.811.0049

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA COSAG LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CEZAR RIBEIRO NARDELLI, GERALDO 

PAULO NARDELLI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO, GERALDO PAULO NARDELLI - OAB:12.983/SP

 (...) 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 
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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.: 50899 Nr: 1239-84.2015.811.0049

 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: CARLOS ROBERTO REMPEL, IVETE CARVALHO 

REMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY CAMELO BORGES - 

OAB:5.314/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - 

OAB:9089/MT, CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:12797/B, 

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.: 4221 Nr: 900-82.2002.811.0049

 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: MELHORAMENTO SUL DO PARÁ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ, TOMA 

KASS MWOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILDE DO CARMO LOBO - 

OAB:5277-A/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, 

JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 5480, ROBERTO DIAS DE 

CAMPOS - OAB:2850-A/MT, 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.: 40133 Nr: 2292-42.2011.811.0049

 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: WALTER DE SOUZA FREITAS, CELMA ROSA PEREIRA 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - 

OAB:17167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, 

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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9339 Nr: 1296-54.2005.811.0049

 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: ESPÓLIO DE GERALDO PAULO NARDELLI, ROSINA 

NARDELLI MONTESCHI, GERALDO PAULO NARDELLI JUNIOR, DENISE 

RIBEIRO NARDELLI E LOPES, CAIO CESAR RIBEIRO NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

GERALDO PAULO NARDELLI - OAB:12.983/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54889 Nr: 1406-67.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE NONATO DA COSTA, JAIR ALVES 

TEIXEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Vistos.

Considerando-se que o (a) denunciado (a) foi citado (a) pessoalmente e 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta à 

acusação, com fundamento legal no CPP, artigo 396-A, § 2º, nomeio 

advogado (a) dativo (a) para patrocinar sua defesa na pessoa do (a) Dra. 

Shinthia Maria Gonçalves de Souza, OAB/MT 16.950-O, que deverá ser 

intimado (a) pessoalmente para tomar conhecimento da presente 

nomeação e se manifestar nos autos no prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intime-se. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50452 Nr: 1047-54.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DON WILLIAN PIRES DE OLIVEIRA, 

WELLINGTON ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO FERNANDES 

GUIMARÃES - OAB:14782-B/MT

 Vistos

 Diante de certidão de fls. retro, intimem-se os réus para a constituição de 

novo patrono.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64409 Nr: 506-16.2018.811.0049

 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: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37357 Nr: 185-28.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Pereira de Freitas Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 02.04.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40379 Nr: 1382-18.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIRSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Fernandes da Cunha - 

OAB:15600/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 02.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37357 Nr: 185-28.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Pereira de Freitas Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT

 Nos termos da CNGC, tendo em vista o petitório de Ref.35, manifestando o 

interesse na realização de audiência conciliatória, IMPULSINO o feito ao 

patrono do requerido para que o apresente na solenidade aprazada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50858 Nr: 2486-74.2017.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE ALTO GARÇAS, Rozeana Hubner 

da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Gleci do 

Nascimento em face de Rozeana Hubner da Motta e Cartório do 1° ofício 

de Registro de Imóveis, títulos e documentos de Alto Garças/MT, aduzindo 

em síntese que é responsável pelo cartório de registro de imóveis 

recusou-se a cumprir a averbação nas matrículas dos imóveis destinados 

a impetrante em processo de divórcio, ante o não pagamento das custas, 

em razão de não ter estendido o benefício da justiça gratuita deferido em 

juízo para os atos notariais.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

Tendo em vista informações e documentos apresentados pela 

responsável do Cartório do 1° ofício de registro de imóvel, títulos e 

documentos de Alto Garças/MT, verifica-se que a averbação de divórcio 

já fora efetivada na matrícula do imóvel.

Diante do exposto, ante a falta de interesse processual, bem como 

levando-se em consideração que o presente mandado de segurança 

perdeu seu objeto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI do NCPC.

Sem custas e honorarios.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os presentes com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO COELHO DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34776 Nr: 782-31.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilma Maria Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GUIZZARDI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL (INSS) aduzindo contradição na sentença exarada 

às fls.19, sob a alegação de que a referida sentença deixou de condenar 

a embargada em nas custas e honorários advocatícios.

Postula pela sanação do vício.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Com razão o Embargante, no que pertine a contradição da sentença de 

fls.19, visto que, a condição de beneficiário da assistência judiciária 

gratuita não exime a parte embargada do pagamento das custas e 

honorários advocatícios, é que vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme 

inteligência do art.98,§ 3º, do CPC.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO para sanar a retro contradição da forma como acima 

fundamentado, para onde se lê: Sem condenação da parte embargada nos 

ônus da sucumbência, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

Leia-se: CONDENO o requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do excesso da execução, 

restando suspensa a cobrança pela concessão do benefício de justiça 

gratuita pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante art. 98, § 3º do CPC.

 No mais, desentranhem-se os documentos de fls.26/27 e proceda a 

juntada dos mesmos nos autos Cód.8008.

PRIC.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 805-74.2014.811.0035

 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: ARLINDA ROSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora, para que, no 

prazo legal, responda ao Recurso de Apelação interposto às fls.63/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34889 Nr: 875-91.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Luiz Dranca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

devolução das cartas de citação(Refs.92/93)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34856 Nr: 847-26.2014.811.0035

 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: Maria Terezinha de Souza Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora, para que, no 

prazo legal, responda ao Recurso de Apelação interposto às fls.63/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14920 Nr: 949-53.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR RODRIGO KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno da carta de intimação de fl.115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42373 Nr: 556-55.2016.811.0035

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argeu Krampe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Luiz Dranca, FERTIMIG FERTILIZANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES DE HUNGRIA 
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JUNIOR - OAB:OAB/RO 5002, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:13244/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao embargante para intimá-lo 

da devolução da carta de citação do embargado Gelson luiz 

Dranca(ref.39)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34859 Nr: 850-78.2014.811.0035

 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: Izabel do Carmo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora, para que, no 

prazo legal, responda ao Recurso de Apelação interposto às fls.104/132.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44947 Nr: 1542-09.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Bossa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a impossibilidade de intimação pelo 

juízo(correspondência devolvida Ref.40), bem como a manifestação de 

interesse na realização da audiência conciliatória(Ref.29), IMPULSIONO o 

feito a patrona do requerido para que o apresente na solenidade 

aprazada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34192 Nr: 272-18.2014.811.0035

 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: Nancy da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUÑA - OAB:OAB/MT 14.818, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:OAB/MT 7.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora, para que, no 

prazo legal, responda ao Recurso de Apelação interposto às fls.169/186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42373 Nr: 556-55.2016.811.0035

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argeu Krampe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Luiz Dranca, FERTIMIG FERTILIZANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES DE HUNGRIA 

JUNIOR - OAB:OAB/RO 5002, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:13244/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542 - MT

 Certifico que é do conhecimento desta SJ que o embargado Gelson luiz 

Dranca não mais reside nesta comarca, sendo desconhecido seu atual 

endereço.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22168 Nr: 980-96.2011.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314/SP, 

Leislie F. Haenisch - OAB:GO - 20.099, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO por ora o pedido de fl. 46, para admissão do Fundo de 

Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados PCG-Brasil 

Multicarteira no polo ativo da lide, porque não consta nos autos o Termo de 

Cessão de Crédito, bem como o pedido para figurar como assistente.

 2. INTIME-SE o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não 

Padronizados PCG-Brasil Multicarteira, por meio de seu advogado descrito 

na petição de fl. 46, para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar nos 

autos o Termo de Cessão de Crédito e regularizar a representação 

processual, instruindo o feito com o contrato social e alterações, se 

houver.

 3. POSTERGO a análise do pedido de fl. 46.

 4. CERTIFIQUE-SE o cumprimento da r. sentença de fl. 45.

5. DECORRIDO o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me CONCLUSOS.

6. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alto Taquari – MT, 02 de agosto de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45936 Nr: 137-87.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Pereira Vasconcelos, Carlos Alberto M. F. Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Luiz Flumian, Jane Margaret Droppa 

Flumian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:4915, Lucas Prado de Morais - OAB:39.433, LUCAS PRADO DE 

MORAIS - OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção a Portaria 

09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32454 Nr: 335-66.2014.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Ibrantina de Oliveira Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS

 Certifico, em cumprimento a determinação constante às fls. 100/101, que 

serve a presente para fins de intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30171 Nr: 1028-21.2012.811.0092
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Prestadora de Serviços Agrícolas em 

Geral Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - 

OAB:227.541-SP, Fábio André Fadiga - OAB:139.961-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para fins de INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, para que, apresente comprovante de recolhimento 

de diligência, para realização do ato determinado à fl. 49-V. Informo que a 

guia para pagamento pode ser retirada no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso> serviços> guias> diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30625 Nr: 91-74.2013.811.0092

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Briancini, CÉLIO CRISTIANO BRIANCINI, Zulmiel 

Barbosa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, em 

cumprimento a determinação constante às fls. 26, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para proceder a retirada dos autos junto a secretaria deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21682 Nr: 492-44.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadyr Gasparino Sperandio, Lairto João 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

exequente, por meio de seu procurador, para manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36851 Nr: 339-35.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Belarmindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT

 DESPACHO

Diante do improvimento do RESE, CUMPRA-SE o dispositivo da sentença 

condenatória.

Alto Taquari/MT, 13 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46643 Nr: 447-93.2018.811.0092

 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: Cleber Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, defiro a TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré a 

realização do serviço de instalação da rede de energia elétrica solicitado 

pelo autor, descrito na petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). À 

Conciliadora para designação de audiência de conciliação.CITE-SE e 

INTIME-SE a parte ré para cumprimento da tutela de urgência, bem como 

para que compareça à audiência acompanhada de advogado ou defensor 

público, consignando que o termo inicial para apresentação da 

contestação observará o disposto no artigo 335 do NCPC. Consigne ainda 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo 

art. 344 do NCPC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º 

do NCPC. Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público 

ou pela Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.ADVIRTA-SE as partes 

que o não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação/mediação 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 do Estado, 

conforme prevê o § 8º do artigo 334 do NCPC.Defiro à parte autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.Alto Taquari/MT, 14 de março de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54570 Nr: 208-16.2018.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alberto Macedo de Mendonça, José Luiz 

Macedo de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1(...)INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco (05) 

dias, se manifestar acerca de tal pleito, após o que, deverão vir os autos 

CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015.4) Não 

efetuado o pagamento no prazo de que trata o item “3”, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para análise do pleito de penhora (item 

“c”).5) FIXO os honorários em dez por cento (10%) sobre o valor do débito 

(CPC/2015, art. 827, caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se 

houver integral pagamento no prazo de três (03) dias (CPC/2015, art. 827, 

§ 1º).6) Se necessário for, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015.7) Atente-se a Secretaria da 

Vara para que as publicações via DJE sejam feitas em nome do advogado 

André Assis Rosa, conforme pugnado na inicial.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Apiacás-MT, 20 de fevereiro de 2018.TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTAJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54823 Nr: 377-03.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luis Sousa, Irismar Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:15.881-A/MT, FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C 

NULIDADE DE INVENTÁRIO/PARTILHA JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, analisando detidamente a exordial, 
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verifica-se que não fora anexado qualquer documento comprovando que 

há petição de herança bem como inventário e/ou partilha.

É dizer, trata-se, pois, de documento indispensável à propositura da 

presente demanda (artigo 320 do CPC/2015), motivo pelo qual, resta 

obstada, momentaneamente, seu recebimento e análise do pedido de tutela 

antecipada.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC/2015:

1) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDE a inicial, trazendo aos autos documento comprobatório acerca da 

existência alegada INVENTÁRIO/PARTILHA JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL , 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, incisos I e IV, do CPC/2015).

2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE, e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48893 Nr: 75-42.2016.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Weyllon Breno 

Fernandes da Silva Bastos, representado por sua genitora Karlene Jarina 

Fernandes Furtado, contra Lucas Alvaro da Silva Bastos, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, na data de 26/07/2017 as partes pactuaram acordo, 

razão pela qual à Ref. 24 a parte autora peticionou nos autos requerendo 

a suspensão do feito até a data de julho de 2018.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente, uma vez que são 

elas maiores, capazes, estão bem representadas e os direitos em questão 

são disponíveis.

1) Considerando a manifestação da parte autora à Ref. 24, para 

verificação acerca do cumprimento do acordo entabulado, nos termos do 

art. 313, inciso II, do CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do presente feito até 

o mês de julho de 2018.

2) Decorrido o prazo da suspensão, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora para dizer acerca do cumprimento 

integral do acordo.

3) Após, cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo para 

tanto, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

3) INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54823 Nr: 377-03.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luis Sousa, Irismar Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:15.881-A/MT, FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDE a inicial, trazendo aos autos documento comprobatório 

acerca  da  ex is tênc ia  a legada INVENTÁRIO/PARTILHA 

JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL , sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

incisos I e IV, do CPC/2015), conforme determinação de ref. 04.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16025 Nr: 1771-09.2006.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edjerlan Alves da Silva - 

OAB:CE/33413, Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869

 (...) Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em 

atendimento aos dispositivos legais pertinentes, pronuncio JOÃO PINHEIRO 

NETO, vulgo “IVAN”, brasileiros, lavrador, casado, natural de Porteiras-SE, 

nascido em 3/5/1961, RG n. 963.051, CPF n. 352.736.661-04, filho de Luiz 

Pinheiro da Costa e Luzia Pinheiro dos Santos, pelo delito tipificado no art. 

121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 29, ambos do CP, o que faço com fulcro no 

art. 413, do Código de Processo Penal.

 O acusado será definitivamente julgado pelo e. Tribunal do Júri Popular 

desta Comarca, em data a ser designada.

Nos termos do art. 413, §3º, do CPP, o acusado deve permanecer preso, 

posto que, permanecem os requisitos legais da custódia cautelar, 

notadamente a garantida da ordem pública, a conveniência da instrução 

criminal e para se assegurar a aplicação da lei penal, nos termos da 

decisão proferida, presentes de forma concreta, as circunstâncias do art. 

312, do CPP.

Intime o acusado da presente decisão de pronúncia, tudo de conformidade 

com o que preceituam os arts. 420 e 421, ambos do CPP.

Preclusa a decisão de pronúncia, remetam-se estes autos ao ilustre 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63320 Nr: 1634-12.2015.811.0038

 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: Maria das Dores Pereira de Oliveira

 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:

 (...) DETERMINO que certifique se há algo a ser juntado referente a isso e, 

em caso negativo, que oficie ao médico perito nomeado por quem me 

antecedeu no processo para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

esclareça se foi designada a data para a realização, houve o 

comparecimento da parte requerente ao ato e, neste caso, sendo positiva 

a presença e avaliação/realização do exame, diante de aparente mora do 

perito nomeado, DETERMINO que apresente o resultado do laudo/perícia 

realizada/procedida, uma vez que o perito tem o dever de cumprir o ofício 

no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, sob 

pena de, agindo por dolo ou culpa, sanções previstas em lei e 

comunicação do fato respectivo órgão de classe para adoção das 

medidas que entender cabíveis.Diversamente, na hipótese de não 

designação de data ou ausência da parte requerente ao ato, omissão esta 

que não pode ser atribuída ao profissional, esclareça se deseja ser 

mantido como médico perito no caso em epígrafe e, em caso positivo, 

informe imediatamente a data em que realizará a avaliação, providenciando 

a Secretaria/Vara a intimação do(a) interditando(a) para 

comparecimento.Sem prejuízo disso, DETERMINO que esclareça/advirta o 

mérito perito nomeado para o caso que o decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado como descumprimento imotivado do encargo 

e isso permitirá a sua substituição nos termos do CPC, art. 424, II e 

parágrafo único/NCPC, art. 468, II e § 1º, com eventual comunicação da 

ocorrência à corporação profissional respectiva.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 1305-29.2017.811.0038
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A., Banco Jhon Deere 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar David Bukvar, Celia Aldins Bukvar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:PR/ 30.890, Jorge Luis Zanon - OAB:MT/ 9945 A, Luis Eduardo 

M. Almeida - OAB:SP/ 124403, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane C. Pitilin dos Santos 

- OAB:SP/ 217823

 Intimação do terceiro interessado e credor preferencial do imóvel - Banco 

John Deere, acerca da distribuição da presente deprecata e de que se 

dará início aos atos de expropriação, conforme r. decisão judicial de ref. 

38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78736 Nr: 3311-09.2017.811.0038

 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: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdineia Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho (ref. 23).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73353 Nr: 560-49.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao Ventura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi, Renata Souza Pinto Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:MT - 19946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

retorno da missiva de ref. 49, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14617 Nr: 668-64.2006.811.0038

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Ribeiro S. Junior - 

OAB:MT/5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73660 Nr: 739-80.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRS, TSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Defensoria Pública - OAB:, Rute de Laet e Soares 

- OAB:MT - 6119, Tatiane Aparecida Dias de Souza - 

OAB:MT0021724O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho de ref. 39, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76198 Nr: 2054-46.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nobokite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT - 9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho de ref. 14, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73143 Nr: 421-97.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho de ref. 53, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16644 Nr: 113-13.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantaleão Ancelmo Ferreira, Almezinda Almerio 

de Freitas Ferreira, Gleiton Roberto Ferreira, Rogeria Maria Ramalho 

Ferreira, Magda Maria Ferreira Souza, Dorival Olegario de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Miguel Correa - 

OAB:9762-A, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. 152/188, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96716 Nr: 3947-72.2017.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 398-20.2018.811.0038

Código: 97738

Com amparo no respeitável despacho e com fulcro no art. 334 da Lei 

Federal n. 13.015/2015, e considerando informação do endereço da parte 

promovida, a qual encontra-se domicliada em zona rural do município de 

Araputanga/MT, designo a audiência conciliatória para a data de 19 de 

abril de 2018, às 14h40min.

 Araputanga/MT, 02 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 96858 Nr: 3991-91.2017.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdR, JABdR, CBdR, NABdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Portanto, presente prova pré-constituída da obrigação alimentar e 

diante das informações constantes nos autos sobre a necessidade, 

possibilidade e proporcionalidade, fixo desde logo - até que, com as 

provas que ainda serão produzidas, reste melhor visualizada a real 

situação financeira - os alimentos provisórios em 30% do salário(s) 

mínimo(s), correspondente hoje a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), devidos a partir da DECISÃO/FIXAÇÃO, os quais 

deverão ser depositados na conta-corrente em nome da parte autora, que 

deverá informar o número e a agência, no prazo de 10 (dez) dias, caso já 

não o tenha feito com a petição inicial – Lei n. 5.478/1968, art. 4º. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96858 Nr: 3991-91.2017.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdR, JABdR, CBdR, NABdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 3991-91.2017.811.0038

Código: 96858

Com amparo no respeitável despacho e com fulcro no art. 334 da Lei 

Federal n. 13.015/2015, designo a audiência conciliatória para a data de 12 

de abril de 2018, às 15h40min.

 Araputanga/MT, 02 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18198 Nr: 1515-32.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. Batista da Silva Marcenaria, Izaias Batista da 

Silva, Marcos Antonio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21290 Nr: 72-75.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Dalprá de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26027 Nr: 2070-44.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Bola Sete Ltda, Vandermilson Piveta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Bonzanini Ltda, Geolar 

Bonzanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22056 Nr: 844-38.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguiar & Brito Aguiar Ltda, Aderaldo Brito 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19384 Nr: 396-02.2008.811.0038

 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: Ozéas Guimarães

 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 advogado da parte autora para informar endereço e telefone 

atualizados do requerente, para fins de intimação acerca da expedição do 

alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22057 Nr: 830-54.2009.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cario Donizete Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21897 Nr: 462-45.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Caminhões Cuiabá S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cario Donizete Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilmar de Arruda de Campos - 

OAB:MT/ 8195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 17090 Nr: 459-61.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joares V da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB/MT n.º 8794-A - OAB:DF/MS 7.657/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15221 Nr: 1100-83.2006.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Rocha de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araujo & Rauber Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 538 Nr: 1-56.1995.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro-Máquinas Chibolete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glenio José Ferreira, Clenio Jose Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18384 Nr: 1707-62.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguiar & Brito Aguiar Ltda, Aderaldo Brito 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 17186 Nr: 551-39.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. Dalpra de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB/MT n.º 8794-A - OAB:DF/MS 7.657/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56799 Nr: 1413-63.2014.811.0038

 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: Lucirlei dos Santos Tavares

 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:

 (...) Dessa forma, considerando que a perícia anteriormente realizada não 

foi capaz de esclarecer suficientemente a matéria, DETERMINO a intimação 

do perito para que esclareça as contradições acima mencionadas, assim 

como responda aos quesitos formulados pelas partes, devendo, se for 

necessário, realizar nova perícia na parte autora – NCPC, art. 480 –, sob 

pena de, não cumprindo a determinação, ser reduzida a remuneração 

inicialmente arbitrada – art. 465, § 5º, do NCPC -.

 Atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir 

de maneira diversa, volte-me concluso.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98 Nr: 2-44.1998.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Turim Equipamentos Peças e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT, Prefeitura 

Municipal de Araputanga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Luiz de Araújo - 

OAB:2909-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 190 Nr: 4-24.1992.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristoclides dos Reis Freitas Filho, Lucia Vania 

Martins Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, Romes Júlio Tomaz - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 175 Nr: 5-09.1992.811.0038

 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 Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ros & Santos Ltda, Joao Batista de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13081 Nr: 1076-89.2005.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinete Regina Alves Gonçalves, Alcides 

Henrique dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20336 Nr: 1350-48.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:MT/ 

12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18196 Nr: 1525-76.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida de Fatima Camilo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18382 Nr: 1706-77.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araujo & Rauber Ltda EPP, Mauricio Francisco 

Rauber, Katiuscia Dalpra de Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane C. Figueiredo Silva - 

OAB:OAB/MT 11.295, Dinara de Arruda Oliveira - OAB:4914, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 2756 Nr: 953-67.2000.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurelio Ramires Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glenio José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057 ou 3027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25200 Nr: 1241-63.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. M. Piveta & Cia Ltda, Vandermilson Piveta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Alimentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22933 Nr: 1725-15.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katiuscia Dalpra de Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20337 Nr: 1351-33.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber-ME, Mauricio 

Francisco Rauber, Katiuscia Dalpra de Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18974 Nr: 2276-63.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Freitas Barbosa, Claudinei Donizete 

Tonholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro José Gomes Júnior - 

OAB:8125/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento , no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP)requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22708 Nr: 1485-26.2009.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cario Donizete Campos, Aparecida de Fatima 

Camilo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22055 Nr: 829-69.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araujo & Rauber Ltda EPP, Mauricio Francisco 

Rauber, Katiuscia Dalpra de Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 
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OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 7847 Nr: 39-95.2003.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Araputanga S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoleste Comercio de Carnes Ltda, Jocinei 

Aparecido Sampaio, José Augusto Vieira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/ 7680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22058 Nr: 831-39.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F .C. Freire Industria e Comercio de Madeira, 

Flavio da Costa Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18200 Nr: 1517-02.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. Freire Industria e Comercio de Madeiras, 

Flavio da Costa Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane C. Figueiredo Silva - 

OAB:OAB/MT 11.295, Dinara de Arruda Oliveira - OAB:4914, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25965 Nr: 2008-04.2010.811.0038

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Angelo Fonseca, Nivaldo Ponciano 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:14552, Hélio Antunes Brandão Neto - OAB:9.490, Rodrigo 

Oliveira da Silva - OAB:MT/ 9.395

 Intimação dos requeridos para, no prazo legal, apresentarem as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25788 Nr: 1831-40.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oseias da Silva, Hemerson Henrique dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais/memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18193 Nr: 1523-09.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cario Donizete Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848MT, Saionara Mari - OAB:5.225 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 11715 Nr: 27-13.2005.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Palermo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 2662 Nr: 86-74.2000.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Ottenio, Maria de Lourdes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Beatriz Theodoro Gomes 

- OAB:2853-B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT - 3056, Saionara 

Mari - OAB:5.225 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 371 Nr: 38-23.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Tarelow - ME, Alexandre Tarelow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinara de Arruda Oliveira - 

OAB:4914, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT - 3056, Saionara Mari 

- OAB:5.225 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70318 Nr: 2157-87.2016.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CPFS, PSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 2157-87.2016.811.0038

Código: 70318

Com amparo no respeitável despacho e com fulcro no art. 334 da Lei 

Federal n. 13.015/2015, designo a audiência conciliatória para a data de 19 

de abril de 2018, às 18h00min.

 Araputanga/MT, 02 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18380 Nr: 1705-92.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber, Katiuscia Dalpra de 

Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19856 Nr: 875-92.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. da Silva - ME, Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduado de Lara 

Mosqueto - OAB:11178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22059 Nr: 832-24.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber, Katiuscia Dalpra de 

Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15145 Nr: 1059-19.2006.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Intercentro Ltda, Mauricio Francisco 

Rauber, Katiuscia Dalpra de Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fabio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT, Renata Cintra de Carvalho - OAB:9387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18199 Nr: 1516-17.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cario Donizete Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane C. Figueiredo Silva - 

OAB:OAB/MT 11.295, Dinara de Arruda Oliveira - OAB:4914, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20345 Nr: 1347-93.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. Catardo Silva-ME, Paulo Cesar da Silva, 

Fatima Cristina Catardo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70318 Nr: 2157-87.2016.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPFS, PSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, presente prova pré-constituída da obrigação alimentar e 

diante das informações constantes nos autos sobre a necessidade, 

possibilidade e proporcionalidade, fixo desde logo - até que, com as 

provas que ainda serão produzidas, reste melhor visualizada a real 

situação financeira - os alimentos provisórios em 30% do salário(s) 

mínimo(s), correspondente hoje a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), devidos a partir da DECISÃO/FIXAÇÃO, os quais 

deverão ser depositados na conta-corrente em nome da parte autora, que 

deverá informar o número e a agência, no prazo de 10 (dez) dias, caso já 

não o tenha feito com a petição inicial – Lei n. 5.478/1968, art. 4º. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65 Nr: 276-42.1997.811.0038

 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 Bamerindus do Brasil S/A - Em liquidação 

Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Lerco, Anilson Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rinaldo Cosme Marques Dias - 

OAB:3424MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18202 Nr: 1521-39.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cario Donizete Campos, Aparecida de Fatima 

Camilo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane C. Figueiredo Silva - 

OAB:OAB/MT 11.295, Dinara de Arruda Oliveira - OAB:4914, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:MT - 3056, Saionara Mari - OAB:5.225 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 17343 Nr: 694-28.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Queiroz Tigre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB/MT n.º 8794-A - OAB:DF/MS 7.657/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19859 Nr: 878-47.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Intercentro Ltda, Katiuscia Dalpra de 

Araujo Rauber, Mauricio Francisco Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduado de Lara 

Mosqueto - OAB:11178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19384 Nr: 396-02.2008.811.0038

 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: Ozéas Guimarães

 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:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 

56.584,12 (cinquenta e seis mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e 

doze centavos) -, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio 

de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que aguarde a informação de pagamento dos 

valores referente aos honorários sucumbenciais e eventual adimplemento 

pagamento integral, resultando na extinção - NCPC, art. 924, II.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 17515 Nr: 848-46.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB/MT n.º 

8794-A - OAB:DF/MS 7.657/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do 

desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 921 e seguintes do 

CPP) requerendo o que entender de direito.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 15/2018-DF

A Dra. Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei;

Considerando a Implantação da Central de Mandados da Comarca de 

Arenápolis-MT, através da Portaria n.12/2018-DF.

 RESOLVE:

 Art.1º- ALTERAR a Portaria 12/2018-DF, Designando a Servidora 

Domingas Maria da Silva Lima, Matricula 1114, Gestora Administrativa III, 

como responsável pela Central de Mandados, que funcionará anexa à 

Central de Administração, observando-se as normas atinentes a Central, 

consoante Capítulo 3, Seção 7, da Consolidação das Normais Gerais 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Art.2º- Cientifique-se a Gestora Administrativa III.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remeta-se cópia a 

Corregedoria-Geral da Justiça e, afixe-se cópia no átrio do Fórum.

 Arenápolis, 13 de março de 2018.

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66396 Nr: 751-96.2018.811.0026

 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: Adelino Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE 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.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 DE JULHO DE 

2018, ÀS 13H50MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos 

termos do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 
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prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 752-81.2018.811.0026

 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: MARIA APARECIDA DE ARAUJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE 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.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 DE JULHO DE 

2018, ÀS 14H10MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos 

termos do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61750 Nr: 3383-32.2017.811.0026

 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: Felipe de Oliveira Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14ª CIRETRAN do Município de Arenápolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, confirmando a 

medida liminar concedida, para determinar que a autoridade coatora 

proceda à liberação do veículo indicado na inicial após pagamento da multa 

que deu causa à apreensão, taxa de reboque e diárias limitadas a 30 

dias.Consigno que a eventual nulidade das infrações, por ausência de 

notificação, deve ser promovida em face do órgão competente.Sem 

custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII da Constituição Estadual 

e sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos 

termos do art. 13 da citada Lei.Como manda o artigo 14, § 1º, da Lei do 

Mandado de Segurança, Lei Especial que, portanto, se sobrepõe à norma 

geral prevista no CPC (REsp 786.561/RS, Rel. Ministro FRANCISCO 

PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 

06/02/2006, p. 272) DETERMINO que a presente sentença fique sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66006 Nr: 563-06.2018.811.0026

 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: Simone Borges dos Santos Marinho, Eni Borges 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. INTIME-SE o patrono dos requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione aos autos os documentos pessoais, instrumento de 

mandado procuratório e declaração de hipossuficiência de Ronivaldo 

Borges dos Anjos, bem como informe a atual profissão de todos os 

autores, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

II. Com o aporte, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55528 Nr: 2981-82.2016.811.0026

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De início, constatando que houve equívoco na decisão retro (ref. 46) 

CHAMO O FEITO A ORDEM para a tornar sem efeitos eis que se trata de 

sentença que, claramente, não guarda nenhuma relação com o presente 

feito.

 2. Cuida-se ação de substituição de curatela com pedido de antecipação 

de tutela c/c. alimentos interposta por JAIME SANCHES PEREIRA em face 

de JANETE SANCHES PEREIRA (interditada), tendo em vista o óbito do 

antigo curador JOÃO SANCHES PEREIRA.

Compulsando os autos, não constato a juntada de nenhum documento 

apto a comprovar que a requerida JANETE SANCHES PEREIRA é pessoa 

reconhecidamente incapaz e portanto interditada.

Vale ressaltar que a juntada de eventual termo de compromisso ou até 

mesmo da sentença com seu transito em julgado é essencial para análise 

do pedido, posto que este visa a substituição de curador e não a 

nomeação de um novo sendo, deste modo, imperioso comprovar a 

incapacidade civil da requerida.

Ante o exposto, CONVERTO O JULGAMENTO DO FEITO EM DILIGÊNCIA 

para determinar a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias proceder a juntada aos autos da sentença transitada em julgado que 

determinou a interdição da requerida.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40387 Nr: 195-07.2012.811.0026

 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: Maria Inêz Timóteo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 
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319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.

II. Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

III. 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.

IV. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

V. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o DIA 04 DE JULHO DE 2018, ÀS 13H30MIN apresentando o rol de 

testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.

Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e julgamento 

justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.

VI. OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14586 Nr: 2996-03.2006.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Ferreira dos Santos, J. J. Veículos e 

Corretora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil e DECLARO constituído, de pleno 

direito, o título executivo judicial em demérito dos requeridos, na quantia de 

R$ 9.462,19 (nove mil quatrocentos sessenta e dois reais dezenove 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação. Após o decurso do prazo recursal, 

INTIME-SE a parte autora para encartar aos autos planilha de débito 

atualizada.Em seguida, CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 

10% sobre o valor da dívida, bem como os honorários advocatícios de 

10% (dez por cento).Não havendo pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE mandado de penhora e avalição (art. 523, §3º, CPC), 

intimando-se o autor a depositar custas, se houver.Por fim, considerando 

que, nesta data, houve a declaração de constituição em título executivo 

judicial, proceda-se a conversão da classe processual no Sistema Apolo 

para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Dou esta por publicada com a entrega 

na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT,INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41882 Nr: 2121-23.2012.811.0026

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Di Domenico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Cintra Rascheja - 

OAB:MT/15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariane Cardoso 

Macarevich - OAB:30264/RS

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I. Cuida-se de Exceção de incompetência ajuizada por LUIZ FERNANDO DI 

DOMENICO em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos já qualificados.

Comando judicial à fl. 38, afirmando que o presente feito foi distribuído 

indevidamente, posto que a petição inicial de fls. 05/21 é apenas a cópia 

da exceção de incompetência distribuída sob o Código: 41923 e número 

único: 2180-11.2012.811.0026, razão pela qual determinou que fosse 

trasladada cópia da manifestação do excepto de fls.24/36 para aqueles 

autos e, em seguida, que procedesse com o cancelamento da distribuição 

e o arquivamento da presente com as baixas necessárias, o que não 

ocorreu.

Em seguida, aportou nos autos cópia da sentença proferida no processo 

de código 41923, no qual julgou improcedente a exceção de incompetência 

do juízo, declarando este juízo competente para apreciar a matéria 

constante dos Autos nº 1383-35.2012.811.0026, que deverá retomar o 

seu curso normal.

II. Pois bem. Data vênia, em que pese a MMª Magistrada que me antecedeu 

tenha determinado o cancelamento da distribuição deste feito, ante todo o 

exposto, verifico o ajuizamento em duplicidade destes autos com os autos 

de n° 2180-11.2012.811.0026 (41923) restando assim configurada a 

litispendência, vendo o feito ser extinto.

III. Portanto, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Arenápolis/MT, 20 de setembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito em Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58607 Nr: 1482-29.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ribeiro da Silva, CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao item B da decisão de Ref.: 4, impulsionam-se os 

presentes autos para intimar a parte autora, através de seu patrono 

constituído, via Dje, para manifestar-se em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3269 Nr: 655-48.1999.811.0026

 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: Lídia Osti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorval José Osti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Humberto Damascena - 

OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DECIDO.Com tais considerações, verifico que (I) o herdeiro Thiago 

Ribeiro Osti até a presente data não juntou aos autos documento 

procuratório, visando regularizar sua representação processual, (II) no 

esboço de partilha as fls. 138/139, item 4, consta que Valmor renunciou 

aos bens descritos nos itens ‘B e C’, conforme termo de renuncia a fl. 136, 

o que não ocorreu, pois consta no referido termo que Valmor e Lair 

renunciam ao quinhão hereditário dos bens imóveis descritos nos itens ‘A 
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e B’ constante nas primeiras declarações (fls. 27/28). Isso posto, 

DETERMINO:I. INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos instrumento procuratório tendo como outorgante 

Thiago Ribeiro Osti, bem como apresente novo esboço de partilha, 

observando o termo de renúncia (fl. 136) e o pedido de adjudicação as fls. 

154/160.II. EXPEÇA-SE ofício a Receita Federal solicitando informações 

quanto à existência de débito em nome do de cujus.III. Em seguida, com 

todas as informações supra, COLHA-SE o parecer ministerial.IV. Após, 

tornem-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, com urgência, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40489 Nr: 334-56.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Afonso Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador 

Geral do Estado-PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Sem delongas, CERTIFIQUE-SE se houve ou não a interposição de 

embargos.

II. Caso negativo, considerando que os honorários advocatícios são 

devidos aos advogados nas ações de execução, ainda que atuem em 

causa própria, conforme disciplina o § 17 do art. 85 do CPC, “Os 

honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria”. 

Desta forma, atinente ao art. 827 do CPC e atendendo aos critérios 

exigidos pelo § 3º do art. 85 do mesmo Código, ARBITRO os honorários 

advocatícios desta ação de execução em 10% (dez por cento) sob o valor 

do proveito econômico.

III. ENCAMINHEM-SE os autos à Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, a fim de elaborar o cálculo da dívida, acrescendo-se 

ainda os honorários ora arbitrados.

IV. Após, sobrevindo o cálculo, ABRA-SE vista às partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

V. Decorrido o prazo sem manifestação, EXPEÇA-SE ofício requisitório à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, nos moldes do anexo I do 

Provimento nº 11/2017-CM, para quitar o débito em 60 (sessenta) dias, a 

contar do recebimento.

VI. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41178 Nr: 1309-78.2012.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Augusto Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente os embargos monitórios ofertados 

pela parte requerida e, em corolário JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

e, por consequência, DECLARO constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial em demérito da requerida, no valor de R$ 4.971,93 

(quatro mil, novecentos setenta e um reais noventa e três centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e verba 

honorária ao(s) advogado(s) do requerente, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor do débito atualizado (artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do 

Código de Processo Civil).Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e aguarde-se, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

manifestação do requerente, findo o qual, sem provocação do juízo, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40731 Nr: 679-22.2012.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE O MÉRITO DA DEMANDA para 

dar PROCEDÊNCIA ao pedido inicial de divórcio, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 356 e art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de decretar o divórcio de ALICE LIANDRO DA SILVA e 

BENEDITO ANASTÁCIO DA SILVA nos termos do art. 226, § 6° da 

Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.Deixo de 

decretar a alteração no nome dos cônjuges ante ausência de pedido 

expresso neste sentido.Não havendo recurso, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais constante do 

documento de pág. 15.DECLARO esta decisão PUBLICADA com a entrega 

na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.4. Por fim, tendo em vista que se trata de julgamento 

parcial e que o feito permanecerá em trâmite para análise do pedido de 

partilha de bens, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de extinção. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-83.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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:1000171-83.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246801) proferida nos 

autos. Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-83.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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:1000171-83.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246801) proferida nos autos. 

Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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:1000112-61.2018.8.11.0026 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: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Ressalta-se, ainda, que a ausência da 

parte autora na audiência de conciliação implicará na extinção do feito. 

Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DALIANE GONCALVES ATAYDE (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:1000202-06.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11246239) proferida nos autos. 

Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DALIANE GONCALVES ATAYDE (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:1000202-06.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11246239) proferida nos 

autos. Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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:8010000-66.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11249849) proferida nos autos. 

Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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:8010000-66.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11249849) proferida nos 

autos. Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-66.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DINOVAM ROBERTO DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (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:8020002-66.2015.8.11.0026 Intimo o Município de Arenápolis, na 

pessoa do seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11395280) 

proferida nos autos. Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (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:8010014-50.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11251295) proferida nos 

autos. Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-41.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:1000038-41.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11247389) proferida nos 

autos. Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-41.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:1000038-41.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 607 de 756



patrono, para ciência da r. sentença (Id 11247389) proferida nos autos. 

Arenápolis, 14/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73632 Nr: 607-33.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. TEIXEIRA SANTOS - ME, NILSON 

ANTONIO DA SILVA, SUZETE DE FATIMA RECK DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por seu advogado, para apresentar os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69835 Nr: 3899-60.2017.811.0088

 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: NATANAEL GABRIEL DA SILVA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por NATANAEL GABRIEL DA SILVA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

8.

A impugnação à contestação encontra-se acostada à ref. 13.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, a parte requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo de 

manifestação (ref. 22).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal (ref. 22), bem como o depoimento 

pessoal da autora, e designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10 de julho de 2018, às 14h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68258 Nr: 2798-85.2017.811.0088

 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: Cidalina Favaleça da Silva

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural, proposta por CIDALINA FAVALEÇA DA SILVA 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

15.

A impugnação à contestação encontra-se acostada à ref. 19.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, a parte requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo de 

manifestação (ref. 29).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal (ref. 19), bem como o depoimento 

pessoal da autora, e designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10 de julho de 2018, às 15h.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72153 Nr: 5552-97.2017.811.0088

 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: Ivone Canali Camera

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por IVONE CANALI CAMERA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

9.

A impugnação à contestação encontra-se acostada à ref. 16.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, a parte requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo de 

manifestação (ref. 26).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autora, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

julho de 2018, às 14h.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50661 Nr: 1396-42.2012.811.0088

 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: VILMAR ANTONIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIANOPOLIS COMERCIO D. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação monitória proposta por Vilmar Antônio Missio em face de 

Silvianopolis Comércio D. Ltda e Sergio Henrique Silveira.

Às fls. 51, a parte requerente foi intimada para recolher o valor das 

diligências requeridas. Devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o 

prazo para dar andamento ao feito.
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O feito encontra-se paralisado desde fevereiro de 2017.

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, em razão do autor não promover as 

diligências que lhe competem, ficar parado por mais de 30 dias. Nesse 

sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DE CAUSA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 

267, INCISO III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. "Nos termos do art. 267, III, 

do CPC, a inércia da parte autora quanto à promoção de atos e diligências 

que lhe competem, por prazo superior a 30 dias, implica na extinção do 

feito sem resolução de mérito. (...)." (TJPR - 16ª CCív. - ApCív 566277-3 - 

Rel. Des. Paulo Cezar Bellio - j. 22.04.2009 - DJ. 17.11.2009) APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR 9139628 PR 913962-8 

(Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/10/2012, 16ª 

Câmara Cível).

É o que se verifica nestes autos.

Assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. III do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pelo requerente.

Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se o requerente, por seu advogado.

Diligências necessárias.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69804 Nr: 3877-02.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGO SCHEUER ISSOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 Vistos.

 Considerando o teor do documento de Ref. 161 e visando prestigiar o 

contraditório, determino a intimação das partes para, querendo, sobre ele 

se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Após, certifique-se e conclusos para sentença com marcação URGENTE.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52254 Nr: 1012-45.2013.811.0088

 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: DJANIRA INACIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a concordância da parte autora (fl. 202), homologo o 

cálculo de fls. 198/200, para que surta seus legais efeitos.

Expeçam-se as competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV e/ou 

precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para pagamento do 

débito, em consonância com as disposições contidas nos artigo 910, § 1º, 

do NCPC e 100, § 3º da CF/88.

 Intime-se o autor e seu advogado acerca da presente da decisão.

 Sirva-se a presente como mandado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71858 Nr: 5310-41.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSDR, AWDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.Designo o dia 

03 de maio de 2018, às 14h, para audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

juízo.Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora a fim de que 

compareçam na audiência designada, acompanhados de seus 

procuradores e de suas testemunhas, importando a ausência da parte 

requerida em confissão e revelia, e a da parte autora em arquivamento do 

pedido (Lei nº 5.478/68, art. 7o).Conste do mandado de citação que se 

não for feito acordo, a defesa deverá ser oferecida na própria audiência, 

seguindo-se a instrução, tudo na forma do disposto nos arts. 9º e 10 da 

Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/68).Intimem-se. Diligências 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72598 Nr: 5878-57.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal veiculada na denúncia para CONDENAR o acusado SAMUEL 

TAVARES DOS SANTOS, já qualificado, nas sanções da contravenção 

penal descrita no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais.Deixo de 

condenar o réu nas despesas processuais, nos termos do art. 804 do 

Código de Processo Penal, tendo em vista sua hipossuficiência declarada 

no processo.Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – 

artigo 68, CP), em estrita observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, CF.3.1)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53432 Nr: 92-37.2014.811.0088

 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: BENEDITA APARECIDA DALESSI DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar 

sobre o alvará cancelado de fl. 154, tendo em vista inconsistência nos 

dados bancários fornecidos para crédito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEY ANTONIO LAZAROTTO, 

Rg: 6.204.222-2, Filiação: Jovelino Lazarotto e Maria Soly Lazarotto, 

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.
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 Sentença: 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

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, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 13 de março de 2018

Analice Kohler de Almeida 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: 8010112-77.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010112-77.2016.8.11.0088 REQUERENTE: FABIO FERNANDES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos etc. 

Considerando que a parte autora pugnou pela produção de prova 

testemunhal, DESIGNO o dia 20 de março de 2018, às 13 horas e 30 

minutos. Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências 

legais. Diligências necessárias. Aripuanã, 18 de dezembro de 2017. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-95.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO CONSTANTINO GASPERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010126-95.2015.8.11.0088 REQUERENTE: AGOSTINHO CONSTANTINO 

GASPERIN REQUERIDO: APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP Vistos etc. Considerando 

que as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal, DESIGNO o 

dia 20 de março de 2018, às 14 horas. Intimem-se as partes, por seus 

advogados, com as advertências legais. Atentem-se os advogados que 

as testemunhas deverão comparecer independente de intimação do Juízo. 

Diligências necessárias. Aripuanã, 18 de dezembro de 2017. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64627 Nr: 866-26.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MOREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo 

improcedente a presente ação penal, e o faço para absolver o réu 

Wanderson Moreira Gonçalves das imputações feitas na exordial, com 

fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.Sem 

custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e façam-se as comunicações 

de praxe.Arquive-se após o trânsito em julgado com as baixas e 

anotações de costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65635 Nr: 1468-17.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento redesignada para a data de 24 de abril 

de 2018, às 15h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26006 Nr: 792-79.2011.811.0100

 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: AVELINO LUIZ SCROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA ALVES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Egidio Sachs - OAB:4894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cristina dos Santos 

- OAB:OAB/MT 14.507

 Determino a realização de perícia grafotécnica pela Polícia Civil- Tangará 

da Serra ou outra localidade capacitada- determinada pelo acordão 90/92, 

no prazo de 60(sessenta) dias, sob pena de crime desobediência.

 Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta sentença 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65465 Nr: 1376-39.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao tempo em que DEFIRO a petição do autor à ref.: 76 dos autos, 

DETERMINO:

1) Que se proceda a intimação do representante legal da BUNGE 
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ALIMENTOS, localizada nesta Cidade de Brasnorte – MT, eis que 

AUTORIZO aquele a realizar a venda dos grãos de soja sequestrados e 

depositados na referida empresa na quantidade de 8.640,45 sacas, sendo 

que tal venda deverá ser feita nos valores atuais de mercado, bem como 

que o valor angariado na aludida venda deverá ser depositado 

judicialmente, cuja prova do cumprimento da autorização ora determinada 

deverá ser juntada a este feito no prazo de 30 (trinta) dias;

2) Que sejam calculados e juntados ao feito os valores referentes às 

diligências a serem realizadas pelos oficiais de justiça desta Comarca, 

para cumprimento da intimação do representante legal da referida 

empresa, sendo que tais diligências, somente serão realizadas, 

posteriormente ao recolhimento das referidas custas comprovadas nestes 

autos pela parte autora;

3) Que, após ao cumprimento da venda ora autorizada, bem como a 

comprovação do depósito judicial dos valores oriundos daquela, fique a 

fiel depositária da soja comercializada desobrigada de mencionado 

encargo.

Por fim, determino ainda, com fulcro no art. 256, II, do CPC, que seja 

promovida a citação por edital dos executados.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta precatória/carta/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61408 Nr: 1396-64.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PORTO DOS GAUCHOS SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE APARECIDA BARBOSA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento da presente missiva, de acordo com a tabela de 

zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça no 

e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62928 Nr: 2253-13.2016.811.0100

 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: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Inicialmente, NOMEIO como advogada dativa da interditanda a ilustre 

causídica Dra. Ellen Adriana Rodrigues Conti – OAB 21998/O, a qual 

deverá ser intimada desta nomeação, para defender os interesses da 

daquela.

Após, o aceite da nomeação supra, intime-se a interditanda, por meio de 

sua advogada nomeada, para impugnar a ação de interdição no prazo de 

15 dias, nos termos dos arts. 752 e seguintes do NCPC.

Com a juntada da aludida impugnação, vistas ao MP para manifestação no 

prazo legal.

Determino ainda o Estudo Psicossocial da interditanda pela equipe 

multidisciplinar do Juízo (assistente social e psicóloga), no prazo de 30 

dias.

Após, retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51712 Nr: 139-09.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BDSF, GDS, FWDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O

 Vistos etc.

Em razão da convocação do Magistrado para participar do treinamento 

BNMP 2.0, REDESIGNO a audiência de conciliação para a data de 23 de 

março de 2018 às 17h00min.

Intimem-se: o representante do Ministério Público, a representante dos 

requerentes e o executado.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta precatória/carta/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 8586 Nr: 244-98.2004.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A - 

ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JERÔNIMO MARCELLO, MARIA HELENA 

MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 Intimem-se as partes para que tomem ciência dos documentos retro 

juntados e requeiram o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, 

também manifestando se existe interesse na realização de uma audiência 

de conciliação.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36192 Nr: 253-10.2016.811.0110

 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: MARIA DA DORES BRITO

 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:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 10 de abril de 2018, às 14 horas, no Hospital 

Municipal, devendo comparecer perante o médico João Gonçalves da 

Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37784 Nr: 310-91.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE SOUZA GUIMARAES - 

OAB:150552/MG

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, encaminho o 

presente feito com o fito de intimar a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, conforme termo de audiencia de fls. 26.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36554 Nr: 400-36.2016.811.0110

 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: MARIA LUCIA LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 12 de abril de 2018, às 14 horas, no Hospital 

Municipal, devendo comparecer perante o médico João Gonçalves da 

Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35399 Nr: 812-98.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Sai a 

defesa intimada para apresentar alegações finais, no prazo de 5 dias. 

Após voltem-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36553 Nr: 399-51.2016.811.0110

 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: DORANILMA JUVENCIO DE PAULA

 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. DORANILMA JUVENCIO DE PAULA, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(05.02.2013), 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 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.: 33624 Nr: 1090-36.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AUGUSTO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da manifestação das partes, em 

relação a falta de interesse em relação a arma de fogo e munições 

apreendidas nos autos, determino o encaminhamento dos bens 

constantes no auto de apreensão de folhas 21 ao comando do Exercito, 

com fulcro no art. 25, da Lei 10.826/03. Declaro encerrada a instrução 

processual. Intimem-se as partes para alegações finais sucessivas, no 

prazo de 5 dias, a começar pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32256 Nr: 10-37.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIUVAR GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da manifestação das partes, 

entendo cabível os argumentos lançados pelo acusado, visto que a ordem 

cronológica de juntada dos termos de comparecimento não está em 

harmonia com a decisão que determinou a suspensão condicional do 

processo. Portanto, acolho a justificativa apresentada pelo acusado, 

sendo que deverá comparecer por mais dois meses, com prazo final em 

maio de 2018, para que sejam cumpridas todas as condições da 

suspensão condicional do processo. Dessa forma, mantem-se a 

suspensão e as condições estipuladas ao acusado, devendo, pois, 

expirado o prazo acima referido, ser dada vista dos autos ao Ministério 

Público e, em seguida, os autos deverão voltar conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41317 Nr: 185-89.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARTA RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA Diante do disposto às folhas 18 e 21, defiro a 

gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do Código 

Processo Civil. (...), DEFIRO o pedido de alimentos à requerente, que fixo 

no patamar de 30% (trinta por cento) sob o salário mínimo, que 

corresponde ao valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), respeitada a proporcionalidade, sem prejuízo de ser revisto no 

decorrer da instrução processual, devendo ser pago por meio de depósito 

em conta bancária a ser indicada pela ora requerente. (...) DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, o 

faço para determinar ao requerido a apresentação dos extratos bancários 

da movimentação de valores em seu nome, Sr. Gilmar Alves da Silva – 

CPF: 019.300.571-99, no período entre janeiro de 2017 até a presente 

data, no prazo de 20 (vinte) dias. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Considerando a nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o 

qual prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do 

CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, designo 

audiência de conciliação para o dia 23 de MAIO de 2018, às 15h30min, 

(horário de Cuiabá – MT). Cite-se, o requerido acerca do teor da inicial, 
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advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34522 Nr: 316-69.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Primeiramente, defiro a juntada do substabelecimento (fl.194).

Ademais, verifica-se que a causídica juntou aos autos o contrato de 

honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório 

(fls. 192/193), portanto, DEFIRO a dedução da quantia a ser recebida pela 

constituinte, no percentual de 30%, com fulcro no art. 22, §4°, da Lei 

8.906/94:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na 

OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários 

antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve 

determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Dê-se seguimento às determinações exaradas na sentença (fls. 188/190).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41343 Nr: 198-88.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER, MARCIENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-> Determinação

Por tratar-se de ação de guarda e visita de menor, processe-se em 

segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

ZELIA MARTINS BARBOSA ingressou com ação de Regulamentação de 

Guarda e Visitas do infante MATHEUS em face de CLEBER (conhecido 

como Leitão) e MARCIENE (conhecida como Ciene).

A requerente narra à inicial que é avó do menor, sendo que sua filha 

JOSICLÉIA MARTINS BARBOSA entregou o filho MATHEUS aos 

requeridos, sem antes ter procurado sua opinião.

 Alega que os requeridos não permitem que a requerente mantenha 

relações afetivas com o neto. Por isso, busca a obtenção da guarda para 

criar laço afetivo com o menor.

O Ministério Público se manifestou no sentido de que é necessária a 

inclusão dos genitores de MATHEUS no polo passivo da demanda, em 

seguida, a realização de estudo psicossocial na residência dos avós, dos 

genitores e dos requeridos. Ainda, oficiou pela designação de audiência 

de conciliação (fls.11/11-v).

É o relatório.

DECIDO.

Verifica-se que a inicial demonstra ausência dos requisitos elencados no 

Código de Processo Civil.

Desta forma, verifica-se que a inicial apresenta defeito capaz de dificultar 

o julgamento, conforme estabelece o art. 321, do CPC.

Em razão disso, diante do princípio da primazia da resolução de mérito, 

nos termos do art. 4°, do CPC, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1. A juntada dos documentos pessoais da autora;

2.2. A inclusão dos genitores do menor no polo passivo;

2.3. Juntada de certidão de nascimento do menor;

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35774 Nr: 40-04.2016.811.0110

 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 SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA ROSA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Considerando que no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não foi 

logrado êxito em buscas para encontrar o Agravo de Instrumento 

informado em fl. 73, procedo à intimação da parte requerida, na pessoa de 

seu advogado constituído, para, em 10 (dez) dias, apresentar o 

comprovante de protocolo do agravo de instrumento, bem como a decisão 

de recebimento do referido recurso.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38453 Nr: 767-26.2017.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCG, CECQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 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.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32068 Nr: 1812-07.2013.811.0110

 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: JOSÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, proceda-se à abertura de novo volume, nos termos da 

CNGC.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por José Luiz Silva dos 

Santos em face do Estado de Mato Grosso (fls. 145/147).

Instadas as partes para se manifestarem, nos termos do art. 510 do CPC, 

o autor apresentou cálculos (fls. 157/160), já o requerido aduziu que a 

liquidação deve ser extinta, visto que houve a reestruturação dos 

servidores, o que culminaria na liquidação no valor zero; subsidiariamente 
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o requerido rogou pela produção de perícia (fls.161/176).

Pois bem, diante dos documentos juntados pelo requerido (fls. 177/275), 

intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26057 Nr: 1080-31.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ONÓRIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS, VALTENIR NEIVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do executado no sentido de concordância 

com a habilitação do menor (fl.129-v).

Defiro o pedido do Presentante do Ministério Público de fl. 132.

Intime-se a causídica da parte exequente, para que junte aos autos o 

termo de guarda do menor Kayke Matos Mendes, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a fim de que seja promovida a regularização processual.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, voltem-me para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36233 Nr: 275-68.2016.811.0110

 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: CRISTINA SANTOS YEGROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, movida por Cristina Santos Yegros em face da 

Telefônica Brasil S/A.

As partes entabularam um acordo sobre o objeto da demanda, o qual foi 

homologado judicialmente (fl.68/68,verso). A sentença transitou em julgado 

(fl.71).

Posteriormente, a parte autora pugnou pela intimação da requerida, com o 

escopo de que esta comprovasse o cumprimento do acordo firmado 

(fl.72).

A parte requerida manifestou nos autos, informando o pagamento dos 

valores acordados, juntando documentos (fls. 75/79).

Nesse diapasão, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito.

Expirado o prazo sem manifestação, determino que seja certificado nos 

autos e procedido ao arquivamento do feito.

Caso haja manifestação, voltem-me os autos conclusos para apreciação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37679 Nr: 221-68.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAGA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO parcialmente o requerimento da requerente às fls. 37. DA 

PENHORA DE BENS PELO BACENJUD Proceda com a penhora online sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor JORGE BRAGA DA CUNHA, CPF n° 

760-422.006-15, dos meses de junho de 2015 até o mês de novembro de 

2016, conforme cálculo de fls. 06. Com a juntada aos autos do recibo de 

protocolamento/detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores/transferências/desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de 

valores, manifeste-se a parte exequente, em 10 (dez) dias. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do executado 

para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na 

falta deste, pessoalmente. DA INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (art. 782, §3º, do CPC). DEFIRO o 

requerimento da requerente para que se proceda com a expedição de 

certidão de dívida alimentar para posterior apresentação ao tabelionato de 

protesto de títulos; com fulcro no art. 528, §1º, do CPC. DA SUSPENSÃO 

DA CNH – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO e DA SUSPENSÃO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO DO DEVEDOR. (..) Dessa forma, INDEFIRO o pedido 

de suspensão da CNH, bem como a suspensão dos cartões de crédito do 

executado. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27839 Nr: 445-79.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Cuida-se de execução fiscal pela qual a Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso persegue a quantia atualizada de R$ 68.393,05 (sessenta e 

oito mil, trezentos e noventa e três reais e cinco centavos), em 

decorrência de débito de J. Martins Ferreira (CNPJ n° 03.772.233/0001-09) 

e Jorge Martins Ferreira( CPF n° 130.239.181-04).

Após inúmeras diligências com o fito de encontrar bens penhoráveis em 

nome da devedora, a exequente requer a indisponibilidade de bens da 

executada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)

É o breve relato.

O pedido de indisponibilidade formulado encontra-se estribado no art. 

185-A do CTN, com seguinte teor:

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não 

pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 

encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de 

seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio 

eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de 

transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às 

autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, 

a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 

judicial.

 Da análise do dispositivo supra, verifica-se que o pleito da exequente 

merece acolhida, eis que preenchidos os requisitos para tanto, quais 

sejam:

a) Citação da devedora (fl. 12);

b) Ausência de pagamento do débito ou indicação de bens à penhora;

c) Inexistência de bens penhoráveis (fls. 10-v).

Verifica-se às fls. 10-v, na certidão do Oficial de Justiça, que não há 

informações acerca da existência da empresa executada nos endereços 

informados na inicial.

Dessa forma, defiro o pedido de fl. 185/185-v.

Cumpra-se com observação ao disposto no Provimento nº 39/2014 do 

Conselho Nacional de Justiça.

Após a inclusão da ordem no CNIB, intime-se a exequente para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30435 Nr: 188-20.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA, KELLY 

DOURADO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - OAB:20632 MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o requerimento do Presentante do Ministério às fls. 209.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 21 de maio de 2018, às 

15h00min (horário de Cuiabá/MT).

Intimem-se as testemunhas arroladas às fls. 02H, com exceção das já 

ouvidas conforme fls. 205/208-mídia.

Em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará sua condução coercitiva.

Requisite-se o Policial Civil OSÉIAS NOGUEIRA DA SILVA, bem como o 

Policial Militar JUSCELINO FERREIRA DA LUZ.

Intime-se a acusada KELLY DOURADO SILVA no endereço informado às 

fls. 209.

Em relação ao acusado CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA, observa-se que 

o implicado notificado pessoalmente (fls. 170/171), não foi encontrado 

para ser citado do recebimento da denúncia e da data da audiência de 

instrução, conforme a certidão de fls. 204, na qual informa a mudança de 

domicílio do implicado sem comunicar ao Juízo.

Dessa forma, vejamos o que prevê o art. 367, do CPP:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 

intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao juízo.

 Em casos como o presente, o fato de o agente ter prévio conhecimento 

acerca do processo, mas deixado de comunicar seu endereço aos autos, 

a revelia é medida que se impõe.

Dessa forma, a lei processual, então, permite o regular processamento do 

feito sem a participação do acusado.

 Assim, DECRETO a revelia do implicado CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA, 

uma vez que se mudou de residência sem qualquer comunicação ao juízo, 

devendo os autos tramitarem sem a presença dele, como prevê o artigo 

supramencionado.

Intimem-se, pessoalmente, os advogados nomeados às fls. 157 e 187.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 14014 Nr: 709-09.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 DISPOSITIVODesta feita, não tendo sido encontrados bens do executado, 

determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano, 

durante o qual estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, 

do CPC.Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, começará 

a correr o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4°, do 

CPC.Expirado o prazo referido, sem que seja localizado o executado ou 

encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33807 Nr: 1187-36.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLERYO ANTONILO SANTOS CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Indisponibilidade de bens.

Diante da não localização de bens do executado, DEFIRO o pugnado pela 

parte autora, determinando a pesquisa de veículos de titularidade do 

demandado realizada por meio do SISTEMA RENAJUD, em nome do 

devedor Kleryo Antonilo Santos Camara, CPF n° 570.692.801-06.

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e a 

executada para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34206 Nr: 183-27.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OLVANDO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

 Decisão-Determinação.

Tendo em vista que o Ministério Público não tem interesse (fls. 148) na 

arma apreendida às fls. 42, cumpra-se determinação de fls. 143/143-v.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

expedições, baixas e comunicações de praxe.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 6363 Nr: 521-16.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DOS PASSOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:/ DF 56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora on line

Trata-se de Ação Monitória promovida pela ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de ANGELO DOS 

PASSOS DE OLIVEIRA.

A parte exequente pleiteia nova tentativa de bloqueio pelos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD, sobre valores e bens do executado, fls. 338/339.

Neste norte, DEFIRO o bloqueio, via penhora on-line, Sistema BacenJud, 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição 

financeira em nome de Angelo dos Passos de Oliveira, CPF n° 

495.745.901-00 no valor de R$ 22.994,03 (vinte e dois mil novecentos e 

noventa e quatro reais e três centavos).

DEFIRO o pugnado pela parte autora, determinando a pesquisa de veículos 

em nome do executado realizada por meio do SISTEMA RENAJUD, em 

nome do devedor Angelo dos Passos de Oliveira, CPF n° 495.745.901-00; 

com exceção de veículos que constem alienação fiduciária em garantia, 

diante da propriedade resolúvel do eventual credor.

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e o 

executado para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo, visto que se trata de 

cumprimento de sentença (fls.91/92).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 1236-14.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.
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DEFIRO o requerimento do Presentante do Ministério às fls. 128.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 07 de maio de 2018, às 

17h00min (horário de Cuiabá/MT).

Intime-se a testemunha ADIMILSON GONÇALVES DOS SANTOS, devendo 

ser intimado no endereço descrito às fls. 128.

Intime-se, pessoalmente, o advogado nomeado às fls. 74-v.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30604 Nr: 362-29.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista o pedido de fls. 115/116, verifica-se que os honorários já 

foram fixados, conforme fls. 62/62-v.

Intime-se o advogado para responder à acusação, conforme decisão de 

fls. 62/62-v.

Em relação à arma apreendida, oficie-se à autoridade policial para 

informar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a realização do laudo 

definitivo, pois não consta nos autos.

Após, façam-me os autos conclusos.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98070 Nr: 2319-53.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, EZEQUIEL 

ANTONIO ZUCCO, RENATO LUIZ RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o COMPLEMENTO da diligência do Oficial de Justiça, 

conforme certidão juntada ao feito, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online - Guia de Complementação de Diligência), no valor de R$ 

360,00 (trezentos e sessenta reais), bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99260 Nr: 2939-65.2017.811.0101

 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: RAINER DOWICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR ANTÔNIO STELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ROLIM DE MOURA - 

OAB:23992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste norte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.Custas pela 

parte autora, as quais já foram recolhidas. P.R. I. Dispensada a intimação 

da parte Requerida.Oportunamente, arquivem-se.Diligências 

necessárias.Cláudia, 14 de março de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81749 Nr: 930-72.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Scomparin - 

OAB:21.803 OAB/MT

 Ante o exposto, estando evidenciada a voluntariedade e inescusabilidade 

do inadimplemento do débito, cumprida a formalidade do art. 528, caput, do 

CPC, rejeito a justificativa, devendo o executado continuar segregado até 

o exaurimento do período estabelecido ou o pagamento integral da dívida. 

2. Quanto ao valor depositado em Juízo (fl. 83), intime-se a genitora da 

menor para ratificar a conta bancária informada às fls. 46 ou informar 

novos dados bancários.Posteriormente, expeça-se alvará de 

levantamento do referido valor, em favor da genitora. 3. Ao contador 

judicial para novo cálculo do débito, devendo ser descontado o montante 

pago à fl. 83.4. Intime-se e ciência ao Ministério Público.5. Diligências 

necessárias.Cláudia, 14 de março de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85599 Nr: 135-78.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdA, MLRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A, José Coelho da Costa - OAB:19119/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO às partes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tendo em vista que o caso versa sobre interesse de incapaz, DÊ-SE vista 

dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72949 Nr: 1240-61.2016.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAC, WMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de divórcio consensual ajuizada por WESLEI MOREIRA 

DA SILVA e CLEIDIANE ALVES CARDOSO.

Inicial e documentos às fls. 01/12.

Manifestação favorável do Ministério Público (fls. 19/20).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DEFIRO às partes o benefício da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, com o advento da Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho 

de 2010, que dispõe “sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo 

divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 01 

(um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos”, 

não há mais necessidade de aguardar o lapso temporal anteriormente 
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exigido para a conversão da separação judicial em divórcio ou para o 

divórcio direto, bastando, doravante, apenas o requerimento de divórcio.

Bem por isso, estando os cônjuges, em comum acordo, com o propósito 

de dissolver o casamento, a decretação do divórcio é de rigor.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, razão por que DECRETO o divórcio de WESLEI MOREIRA DA 

SILVA e CLEIDIANE ALVES CARDOSO, com o qual DECLARO rompido o 

vínculo matrimonial.

DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, na forma do 

inciso III do artigo 487 do CPC.

CONDENO os autores ao pagamento das despesas e custas processuais, 

DECLARANDO SUSPENSA, todavia, a sua exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Após as formalidades legais, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68609 Nr: 1281-62.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdS, LMSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os 

quais fixo no mínimo legal.OFICIE-SE ao empregador do requerido para que 

proceda com os descontos das prestações alimentícias na forma do art. 

529, caput, do CPC.Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73332 Nr: 1454-52.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos;

Defiro a manifestação encartada às fls. 174/175, pelo que determino a 

intimação do advogado constituído às fls. 50-vº para tomar ciência da 

decisão proferida às fls. 165/165-vº, bem como se manifestar acerca dos 

documentos juntados às fls. 166/171.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87037 Nr: 979-28.2018.811.0105

 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: Paulo Cardoso da Silva, MATHEUS GIGLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o caso versa sobre interesse de incapaz, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66031 Nr: 1363-30.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWRS, LMFdS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Lucas Rodrigues da Silva, 

Cpf: 91019664134, Rg: 1405819-7 SSP MT Filiação: Sebastião Rodrigues 

da Silva e Maria Aparecida da Silva, data de nascimento: 30/09/1981, 

brasileiro(a), natural de Boa vista aparecida-PR, casado(a), pedreiro 

autônomo, Endereço: Avenida Oswaldo Tomazi, S/nº, Ao Lado da Caça e 

Pesca, Bairro: Centro, Cidade: Colniza-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 501,73 (quinhentos e um reais e setenta 

e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 28v. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento das custas e R$ 124,88 (cento e vinte e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), para fins da guia taxa.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF/CNPJ 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:GUSTAVO TEODORO DE SOUZA Gestor 

Administrativo 3

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63308 Nr: 710-62.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMAL, EdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Flávio Silva Levandovski, Cpf: 

98478125191, Rg: 1519313-6 SSP MT Filiação: Wilson Levandovski e 

Leonisa Levandovski, data de nascimento: 26/01/1984, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, casado(a), líder de produção, Endereço: Avenida 

dos Jambos, Nº 1850, Fundos, Bairro: Centro, Cidade: Juína-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 501,73 (quinhentos e um reais e setenta 

e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 44. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento das custas e R$ 124,88 (cento e vinte e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), para fins da guia taxa

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:GUSTAVO TEODORO DE SOUZA Gestor 

Administrativo 3

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72389 Nr: 940-02.2016.811.0105

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 617 de 756



 PARTE AUTORA: VSDS, IVJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Obedecendo-se à orientação do art. 485, § 1º, do CPC, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23418 Nr: 657-62.2005.811.0105

 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: ARAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regis Rodrigues Ribeiro - 

OAB:4.936

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 484,60 

(quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 100. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), para recolhimento das custas e R$ 107,75 

(cento e sete reais e setenta e cinco centavos), para fins da guia taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85197 Nr: 5332-48.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA 

pleiteada, pelo que DETERMINO ao INSS que restabeleça o beneficio de 

auxílio-doença à parte autora, até ulterior decisão desse juízo.Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta 

natureza.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte requerente para impugná-la, no prazo 

legal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31520 Nr: 1927-87.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 14h00.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

Intime-se o instituto requerido na forma da Lei.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28748 Nr: 987-59.2005.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Synval Santos Seles Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Silva Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Renato Ribeiro - 

OAB:5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

Em respeito ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para que se manifeste 

sobre eventual prescrição intercorrente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64396 Nr: 1803-60.2013.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atac Participação e Agropecuária Ltda, 

Organização de Terras Brasil Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Espinola Catramby - 

OAB:OAB/RJ 102.375, Luiz Carlos Malheiros França - OAB:OAB/RJ 

163.989, Paula Pinheiro de Souza - OAB:OAB/MT 124.28/O, Rodrigo 

Gonçalves Lima de Mattos - OAB:OAB/RJ 150.239, SERGIO LUIS 

OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:13374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Kurzweil de Oliveira - 

OAB:OAB/SP 248.704, Joel Luís Thomaz Bastos - OAB:OAB/SP 

122.443

 Ante o exposto, uma vez que não está presente uma das hipóteses do 

art. 1.022 do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos 

pela FIDC BRASIL PLURAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NP II (“BRASIL PLURAL 

FUNDO PETROS”).Após o cumprimento da diligência do Oficial de Justiça, 

PROCEDA-SE com a lavratura do Termo de avaliação e penhora.Ao 

Cartório para que proceda a atualização do polo ativo do 

feito.Intimem-se.Às providências.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78748 Nr: 270-11.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 618 de 756



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico eu dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, 

diligenciei-me ao mencionado endereço, e lá estando, em 01/03/2018, não 

foi possível efetuar a busca e apreensão do bem descrito no mandado, 

nem a citação da requerida MARISA LUCAS, pois esta não reside mais no 

enderenço informado. No entanto através de contato telefônico a própria 

requerida informou a este oficial de justiça, que reside atualmente na 

cidade de Tangará da Serra - MT, na Rua vinte e quatro, nº 1003N, Bairro 

Jardim Mirante, com telefone para contato ( 65 – 99642 2812 ). Certifico 

também que a guia de recolhimento de pagamento da diligencia deste 

oficial de justiça, foi emitida de forma equivocada, com recolhimento 

apenas até a ouro verde dos pioneiros, restando deste ponto até a cidade 

de Juruena/MT, bairro centro, a distancia de de 35 km ( trinta e cinco 

quilômetros ), ida e volta são 70 km ( setenta quilômetros ), faz jus então 

este oficial de justiça a uma complementação no valor de R$ 220,50 ( 

duzentos e vinte reais e cinquenta centavos ), valores estes amparados 

pela portaria nº 11/2015/CA, que estabelece o valor de R$ 3,15 ( três reais 

e quinze centavos por quilômetro rodado ). Dito isso devolvo o mandado 

para que sejam tomadas as medidas necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63337 Nr: 225-46.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO SIMMI - ME (A FAVORITA MEIO 

PREÇO), CASSIANO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CASSIANO SIMMI - ME (A FAVORITA 

MEIO PREÇO), CNPJ: 14081282000103 e atualmente em local incerto e não 

sabido CASSIANO SIMMI, Cpf: 76156230149, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Título Extrajudicial, Cédula de 

Crédito Bancário.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35969 Nr: 824-87.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DARCI QUEIRÓZ, JUSSILEY MARTINS DA 

SILVA MELLO - Vulgo "Saley"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos a fim de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 814-19.2006.811.0099

 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: JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI TEREZINHA FAUST DORIGON, 

BOAVENTURA FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Com a resposta da procura feita:

1.INTIMAR a parte-autora para requerimento. PRAZO: 15 dias.

2.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33879 Nr: 303-79.2010.811.0099

 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: CARLOS BONAVIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Vistos...

Considerando o conteúdo da decisão proferida no bojo dos RE’s 632.212 e 

631.363, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para que se manifestem sobre o ponto (adesão, 

audiência de conciliação, suspensão do processo, etc.). PRAZO de 30 

dias;

2. Com manifestação (ou decorrido o prazo), conclusos.

Cotriguaçu/MT, 14 de março de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79487 Nr: 701-45.2018.811.0099

 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: FRANCIELLY NAUE BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDILEY PEDRO NAUÊ - Vulgo "Carioca"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Analisando a Inicial, verifica-se que há a especificação de pleito de danos 

morais, havendo expressa menção de que isso é decorrência da “perda 

da posse”.

 É da Inicial: “Durante o período de JANEIRO de 2018 ate a presente data, a 

Autora perdeu a posse do bem”.

 Entretanto, para além de a Petição ser intitulada “Ação de manutenção da 

posse”, o que não necessariamente seria uma dificuldade, dada a 

fungibilidade pertinente à espécie (art. 554 do CPC), a indicação de que há 

“perda” da posse implica em dificuldade à defesa.

 Essa situação gera pelo menos um problema.

 Fala-se aqui da dificuldade da parte-ré se defender adequadamente, pois 

não sabe as balizas, os limites para a atuação.

 Portanto, com fundamento nos arts. 319, III e 321, todos do CPC, a 

Emenda à Inicial é de rigor, isso para:

? Especificar a questão da perda da posse, definindo qual a situação 

existente (retomada da posse, por exemplo).

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a Inicial, levando em conta o acima argumentado;

2. Após manifestação (ou decurso de prazo), conclusos.

Cotriguaçu/MT, 14 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68708 Nr: 657-94.2016.811.0099
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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: EDILSON APARECIDO PRELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Certificada a tempestividade.

 Recebe-se o recurso sem efeito suspensivo, incidente o art. 1.012, §1º, 

V, do CPC.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. Intimar a recorrida para contrarrazões;

2. Após, com ou sem contrarrazões, REMETER ao TRF da 1ª Região.

 Cotriguaçu/MT, 14/03/2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 30-71.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENILDO PEREIRA DOS SANTOS - Vulgo 

"Neguinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVENILDO PEREIRA DOS SANTOS - 

VULGO "NEGUINHO", Filiação: Sebastião Pereira dos Santos e Iracilda 

Pereira dos Santos, data de nascimento: 08/07/1978, brasileiro(a), natural 

de Ouro Preto-RO, casado(a), trabalhador rural. 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, considerada a prova da materialidade delitiva e 

a presença de indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO o acusado 

JOVENILDO PEREIRA DOS SANTOS, conhecido como “Neguinho”, como 

incurso nas penas dos arts. 121, “caput”, c.c. o art. 14, II, ambos do 

Código Penal e 14, “caput”, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, 

igualmente do CP.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntime-se o acusado 

pessoalmente, nos termos do art. 420, I, do Código de Processo 

Penal.Intime-se pessoalmente a defensora dativa do réu, Dra. Sara 

Tonezer, da presente sentença.Ciência ao Ministério Público.APÓS O 

DECURSO DO PRAZO RECURSAL, o que deverá ser certificado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 422 do CPP. Em seguida, intime-se pessoalmente a Defesa, 

para a mesma finalidade.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Considerando o reduzido número de 

servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 14 de março de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 763-61.2013.811.0099

 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: ELIAS MALOVINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Angelo 

Nascimento - OAB:13427, selma pinto de arruda - OAB:

 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 laudo de fls. 142/148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62357 Nr: 759-24.2013.811.0099

 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: ANADIR ROSA BOGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Angelo 

Nascimento - OAB:13427

 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 laudo de fls. 100/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78095 Nr: 4185-05.2017.811.0099

 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: IBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA CAROLINE BELTRAMINI 

- OAB:21094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[..] No mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR o inventariante acerca da 

nomeação, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

declaração de renda do “de cujus”, referente ao último exercício ou 

documentos que comprovem a inexistência de bens deixados pelo “de 

cujus”, bem como para que apresente as suas declarações, a atribuição 

de valor aos bens do espólio e o plano de partilha, no mesmo prazo (art. 

664 do CPC);2.Após as primeiras declarações para os termos do 

inventário e da partilha, CITAR os herdeiros, ficando desde logo aberta a 

possibilidade de se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 626 

do CPC);3.INTIMAR, após, as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal (artigo 626 do CPC), para que se manifestem sobre os valores 

da avaliação dados pelo Inventariante, podendo, se dele discordar, juntar 

prova de cadastro em 15 (quinze) dias (artigo 629 do CPC) ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(artigo 634 do CPC), para o que, devem se manifestar 

expressamente.4.Havendo impugnação (art. 627 e seus incisos), desde 

logo fica determinada a INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem 

(prazo comum de 10 dias), dando-se vistas ao Ministério Público após elas 

(prazo de 10 dias), fazendo conclusos para decisão;5.Não havendo 

impugnação no prazo indicado, expedir Mandado para Oficial de Justiça 

Avaliar os bens indicados no espólio. Havendo bens fora da Comarca, 

desde já fica determinada a Expedição de Precatória para tanto;[...] 

9.Após, à CONTADORIA para cálculo do ITCMD (art. 637 do CPC), 

INTIMANDO-SE as partes em 05 dias (prazo em cartório), após a Fazenda 

Pública (10 dias) e, por fim, o Ministério Público (10 dias), fazendo 

conclusos para análise.Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 13 de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65726 Nr: 550-84.2015.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDINA GONÇALVES ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 Vistos...Trata-se de Embargos opostos pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontado excesso de execução.Intimada para 

se manifestar, a exequente discordou. Assim, deve-se decidir a 

questão.Do quanto argumentado, verifica-se que há procedência no 

alegado pela executada. Quanto à multa, não desconhecendo 

posicionamento diverso, de admissibilidade de multa (astreinte) em 

desfavor da Fazenda Púbica, com isso não se concorda. A imposição de 

multa em desfavor da Fazenda é oneração da própria comunidade, a qual 

se verá (ia) diminuída no atendimento a outros pleitos por conta do decote 

a se fazer do orçamento público para atender à eventual morosidade de 

servidor público, com o que não se concorda, tendo em vista que o 

benefício (pleito central) foi implantado. Portanto, concordando-se com 

aqueles que entendem não ser preclusiva para o Juízo a decisão que 

fixou a multa, RETIRA-SE a incidência da multa em destaque. Por isso, 

JULGA-SE PROCEDENTE o pleito feito em sede de Embargos. Fundamental 

frisar que não houve discussão acerca do valor do “principal”, devendo 

ser considerado como aceito pelo INSS o valor trazido pela exequente. 

CONDENA-SE a embargada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso (art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, 

como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na 

forma do art. 98, §3º, do CPC.No mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR as 

partes para ciência;2.Transitada em julgado, TRASLADAR cópia para o 

processo PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT 

(conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA 

EXEQUENTE, SUBTRAINDO-SE O VALOR DA MULTA (R$89.500). 3.Após, 

arquivar com as baixas e anotações de estilo;Publicar. Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 14 de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62355 Nr: 757-54.2013.811.0099

 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: JURACI RODRIGUES VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA SIMIONATTO - 

OAB:14.577

 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 laudo de fls. 165/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75712 Nr: 2642-64.2017.811.0099

 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: PASCOAL LAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...A contestação NÃO suscitou preliminar (ou “prejudicial de mérito) 

relacionada à prescrição ou a outro ponto.Impugnação apresentada, 

tecendo comentários sobre a peça da requerida. Não é caso de 

julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), por haver 

necessidade de atividade probatória. Sendo assim, delimitam-se as 

seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade 

probatória:ØQualidade de segurado da parte requerente;ØCumprimento da 

carência de 12 contribuições mensais, se for o caso;ØA superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que 

garanta a subsistência;ØO caráter permanente da incapacidade (para o 

caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do 

auxílio-doença), bem como se parcial/total;Mantém-se o ônus probatório tal 

previsto no art. 373, caput, do CPC.Por isso, saneado está o processo 

(art. 357 do CPC).[...] ;7.Por fim, após o cumprimento do acima 

especificado, conclusos, INCLUSIVE PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. 

S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 14 de março de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 495-41.2012.811.0099

 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: JORACI SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 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 laudo de fls. 82/85.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53930 Nr: 467-64.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZAIR MARIA ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 467-64.2018.811.0034

Código nº 53930

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, CITE-SE o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 09 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52318 Nr: 3230-72.2017.811.0034
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 “Vistos etc. I – Arbitro à advogada nomeada para o ato o valor de 1,5 URH 

a ser custeado pelo Estado. Considerando que a advogada nomeada (ref. 

19), não compareceu à presente audiência, deverá, no momento da 

expedição do alvará de honorários, ser descontados o valor de 1,5 URH 

arbitrados à advogada nomeada para o ato de audiência de instrução 

processual. II - Considerando que neste ato foi procedida a oitiva da vítima 

e das testemunhas bem como procedido o interrogatório do denunciado, 

não havendo requerimento de diligencias, encerro a instrução processual. 

III – Assim, tendo em vista as alegações orais do Ministério Público, 

VISTAS à advogada nomeada - Oderly Maria Ferreira Lacerda para que no 

prazo legal apresente memoriais escritos, de acordo como art. 403, §3º do 

CPP. Após, conclusos para sentença. IV – Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41893 Nr: 592-03.2016.811.0034

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 592-03.2016.811.0034

Código nº 41893

 Vistos etc.

À ref. 60, o causídico, Dr. Rodrigo Antonio Costa Menacho, advogado 

dativo nomeado para defender os interesses do interditando, requereu o 

arbitramento dos honorários.

Nesta medida, destaco que a fixação de honorários será realizada ao final 

do processo, visto que este é método mais eficiente, pois permite a 

estipulação com base na complexidade da causa, no número de atos 

realizados e na atuação do patrono, evitando a fixação de honorários 

aquém do serviço do dativo ou superior a este. Ademais, vale consignar 

que para cada ato realizado, será levada em conta a tabela de honorários 

elaborada pela OAB.

Desta forma, intime-se o advogado para manifestar-se nos autos em 15 

(quinze) dias, sob pena de revogação da nomeação que lhe foi dada.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 14 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48523 Nr: 1608-55.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGSDA, PMAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1608-55.2017.811.0034

Código nº 48523

Vistos etc.

O presente feito contém sentença transitada em julgado e já havia sido 

arquivado, contudo, a autora vem aos autos requerer o desarquivamento 

e a intimação do requerente para acostar holerites de seu salário mensal, 

com a finalidade de interpor ação revisional de alimentos futuramente (ref. 

35).

Analisando o pedido, denoto que ele possui caráter de produção 

antecipada de provas, de maneira que a requerente escolheu a via 

inadequada para tanto.

Com efeito, em observância aos artigos 381 a 383 do CPC, os quais 

dispõem sobre a produção antecipada de provas, percebe-se que ela é 

realizada por meio de um processo autônomo.

Nesta medida, encontra-se inviabilizada sua realização nos presentes 

autos.

Desta forma, sem mais delongas, indefiro o pedido da parte, devendo o 

feito retornar ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 14 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53996 Nr: 505-76.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEQUENINA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 505-76.2018.811.0034

Código 53996

VISTOS, etc.

 Cuida-se de ação de concessão de benefício assistencial (LOAS), 

ajuizada por LUZIA PEQUENINA PEDROZO e outros, em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados nos 

autos.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, após minuciosa análise dos autos, exsurge-se que malgrado 

haver declaração da autora e do Sr. Celso Benedito de que a própria 

reside em seu imóvel, na Av. Cuiabá S/n, no regime comodato verbal, o 

comprovante apresentado encontra-se em nome de pessoa estranha à 

lide (Maria Vieira da Silva).

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos comprovante de residência válido, sob 

pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 14 de março de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53927 Nr: 466-79.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO LUIZ BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 466-79.2018.811.0034

Código nº 53927

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.
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 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, CITE-SE o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 12 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51872 Nr: 3074-84.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldiney Moreira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 Vistos etc. I – HOMOLOGO o cálculo de pena (ref. 54). Aceita as 

condições acima estabelecidas ao recuperando, sai o próprio notificado 

que o não cumprimento das medidas poderá importar em regressão do 

regime de pena, e, consequentemente, na decretação de sua prisão. II – 

Considerando o endereço informado pelo recuperando REMETAM-SE os 

autos à comarca de Campo Verde para fiscalização de cumprimento de 

pena. III – FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para que o recuperando se 

apresente no fórum da comarca de Campo Verde-MT. IV - Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providencias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 1015-60.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Cezar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 “Vistos etc. I – HOMOLOGO o cálculo de pena (ref. 147). Aceita as 

condições acima estabelecidas ao recuperando, sai o próprio notificado 

que o não cumprimento das medidas poderá importar em regressão do 

regime de pena, e, consequentemente, na decretação de sua prisão. II – 

No mais, OFICIE-SE a Policia Civil e Policia Militar, acerca da presente 

decisão, requisitando que, caso haja descumprimento seja comunicado 

este Juízo. III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providencias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 1647-91.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vinícius Teixeira Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548, Raquel Calmon Freitas - OAB:12368-B

 Processo nº: 1647-91.2013.811.0034 (Código: 32985)

DESPACHO

VISTO, etc.

Conforme determinado pela portaria 14/2018-PRES, passa este juiz de 

direito a responder pelos processos crimes em geral nesta comarca de 

Dom Aquino.

Considerando que este também responde pela 2ª Vara Criminal de Jaciara, 

necessário a readequação de pauta das audiências criminais designadas 

para o dia 05.04.2018, desta Vara Única.

 Portanto, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 08.05.2018 

às 16h15 (MT).

Comunique-se o juízo deprecado quanto a nova data de audiência para 

intimar o acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que o caso requer.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 08 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74362 Nr: 621-07.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIZ NATAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, Luci Janete Michalski Peruzatto, ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionéids - OAB:PR/8.123

 Diante da decisão de fls 38, impulsiono os autos para intimar a parte 

embargada, para que querendo, no prazo legal apresente manifestação.

 "Vistos etc. RECEBO os embargos à execução, com efeito suspensivo, 

nos termos do art. 739-A, § 1º do CPC, visto que o embargante ofereceu 

bens em garantia.

Intime-se a embargada na pessoa de seu Advogado (art. 740 do CPC) 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os 

embargos oferecidos. "..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82028 Nr: 2440-08.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA VELOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S A CREDITO FINANCIAMNETO E 

INVESTIMENTOS - CREFISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 No que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

considerando se tratar de matéria cuja cautela do magistrado deve ser 

redobrada, postergo sua análise após a formação do contraditório.

CITE-SE a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

 Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Outrossim, considerando a manifestação expressa da parte autora no 

interesse de designação de audiência de conciliação, bem como tendo em 

vista a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de 
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fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, às 16h30min.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45386 Nr: 845-57.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDUI ALVES DA SILVA SOBRINHO, 

TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE GAS RAFA LTDA, MARIA LURDES 

DA SILVA

 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: Ary Fruto - OAB:7.229-B, 

ELIANE FRUTO - OAB:10.372/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de bloqueio de veículos em nome dos executados, uma 

vez que a presente execução possui bem imóvel devidamente penhorado 

desde 2007 (fls. 75).

Assim, manifeste-se a parte exequente, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, acerca do referido bem, sob pena de desconstituição da 

penhora anteriormente realizada.

Após, devidamente certificado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77459 Nr: 925-69.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON FERDINANDO ALMEIDA, ANDRE 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da existência de dois executados, e observando que foram pagas 

as diligências de apenas uma delas, impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora para providenciar o recolhimento da guia de 

pagamento de diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos da nova 

regulamentação da Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida 

diretamente no site do TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão 

de Guia de Diligência, apresentando o comprovante de pagamento nos 

autos, no valor de R$ 15,00.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

SANTANDER FINANCIAMENTOS - AYMORÉ CRÉDITO- FINANCIMANTO E 

INVESTIMENTO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010009-21.2017.8.11.0093 REQUERENTE: ROHDE E MONTEIRO DA 

SILVA LTDA - ME REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

SANTANDER FINANCIAMENTOS - AYMORÉ CRÉDITO- FINANCIMANTO E 

INVESTIMENTO S/A Vistos, etc. Tendo em vista o teor do pedido retro, bem 

como ante o lapso temporal entre a data da juntada da mencionada petição 

e a data hodierna, determino que a Secretaria de Vara diligencie e 

providencie o necessário para o cumprimento da decisão proferida, 

quando do recebimento da ação. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-35.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA EVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010032-35.2015.8.11.0093 REQUERENTE: CATARINA EVA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: GRAMARCA VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Feliz Natal - MT 

JUÍZO DA Juizado Especial TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

julgamento Número do Processo: 8010032-35.2015.811.0093 Espécie: 

Procedimento Ordinário – Procedimento de Conhecimento – Processo de 

conhecimento Parte Autora: Catarina Eva de Almeida Parte Promovida: 

Gramarca Veiculos LTDA Parte Promovida: Banco GMAC S.A. Data e 

horário: 14 de fevereiro de 2017, 16:30 horas. PRESENTES Juiz(a) : Dr.(a) 

Juliano Hermont Hermes da Silva Parte Autora: Catarina Eva de Almeida 

Advogado: Juliano Berticelli Parte Promovida: Banco GMAC S.A. Preposta: 

Francisca Stefhany Carneiro Advogado: Marcos de Moura Horta 

OCORRÊNCIAS Declarada aberta a audiência, observadas as 

formalidades legais acima mencionadas e cientificadas as partes sobre a 

utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos 

termos da Lei n.º 11.419/2006 e Provimento n.º 038/2007- CGJ, foram 

advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

de áudio. Constatou-se a ausência da parte promovida Gramarca Veiculos 

LTDA. Foram ouvidas as testemunhas Luzilene Postela da Silva, Francisco 

das Chagas Silva Souza. A parte promovida Banco GMAC S.A. 

apresentou carta de preposição no ato da audiência, substabelecimento, 

bem como requereu o prazo de 05 dias para apresentação de Alegações 

Finais. A parte autora apresentou Alegações Finais remissivas à Petição 

Inicial. DELIBERAÇÕES Vistos, Concedo o prazo requerido pelo Banco 

GMAC S.A para apresentação de Alegações Finais. Após, voltem-me os 

autos conclusos para Sentença. Cumpra-se. Juliano Hermont Hermes da 

Silva Juiz Substituto Parte Autora: Catarina Eva de Almeida Advogado: 

Juliano Berticelli Parte Promovida: Banco GMAC S.A. Preposta: Francisca 

Stefhany Carneiro Advogado: Marcos de Moura Horta ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Feliz Natal - MT JUÍZO DA 

Vara Única TERMO DE ASSENTADA Testemunha: Luzilene Postela da 

Silva, RG: 028032582004-6 – Instituto de Identificação do Maranhão. 

Número do Processo: 8010032-35.2015.811.0093 na forma da lei, às 

perguntas formuladas respondeu: Conforme CD de gravação Anexo. 

Juliano Hermont Hermes da Silva Juiz Substituto ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Feliz Natal - MT JUÍZO DA 

Vara Única TERMO DE ASSENTADA Testemunha: Francisco das Chagas 

Silva Souza, RG: 23229994-3 – Instituto de Identificação do Maranhão. 

Número do Processo: 8010032-35.2015.811.0093 na forma da lei, às 

perguntas formuladas respondeu: Conforme CD de gravação Anexo. 

Juliano Hermont Hermes da Silva Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-18.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO MACEDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Numero do Processo: 

8010059-18.2015.8.11.0093 REQUERENTE: GENESIO MACEDO DE 

FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS Vistos etc., Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material. Assim, conclui-se que os 

embargos de declaração não visam a um novo julgamento da causa, mas 

tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Nesse sentido, 

o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à observância 

dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – 

CPC. No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que não 

prospera as alegações da embargante, eis que analisando detidamente as 

decisões, verifico que inexiste omissão a ser sanada. Assim, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a 

pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 1022, II do CPC, 

mantendo assim a sentença como estão lançadas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o transito em julgado da sentença proferida 

nos autos, considerando o teor da petição inclusa no feito: 1 - DEFIRO 

desde já o pedido de levantamento do valor, observando a conta bancária 

informada, de acordo com os valores depositados nos autos. 2 - 

EXPEÇA-SE o competente Alvará. 3 - CUMPRA-SE o disposto no art. 450 

da CNGC. 4 - Após, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, informando o 

Alvará expedido. Depois de cumprido integralmente todas as 

determinações contidas no presente feito, certifique-se o transito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84436 Nr: 391-51.2013.811.0087

 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: Eliandro do Prado Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garimpão Agropecuária LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - 

OAB:OAB/MT 16561, Maycon Luiz Ducatti - OAB:15323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 dias, indiquem as 

provas que pretendam produzir, justificando a sua finalidade/utilidade.

Ato contínuo, designo audiência de instrução para o dia 16 de maio de 

2018 às 15h00min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28060 Nr: 2271-25.2006.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimorvan Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luis Werner - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Antonio Orli Macedo Melo, 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 31/01/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 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

 Intimação do advogado Jiancarlo Leobet - 10.718 OAB/MT "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."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14515 Nr: 1062-89.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimorvan Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luis Werner - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Antonio Orli Macedo Melo, 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 31/01/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110914 Nr: 3418-03.2017.811.0087

 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: Teresa dos Santos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 CPC, 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, CPC).5.Apresentada a contestação, e em se tratando de 

matérias impeditivas, modificativas e extintivas de direito, abra-se vistas 

ao requerente para impugná-las, se assim desejar. 6.Intime-se o requerido 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, implemente o benefício auxílio 

doença NB 618.634.954-7 de titularidade de TERESA DOS SANTOS 

SANTANA, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

Reais). Quesitos do Juízo1. A parte-autora é portadora de alguma 

enfermidade ou patologia? Em caso positivo, desde quando?2. A 

enfermidade/patologia é decorrente de acidente de trabalho?3. A 

enfermidade/patologia tem relação de causalidade com a atividade 

laborativa exercida pela parte-autora?4. A enfermidade/patologia impede a 

parte-autora de exercer sua atividade laborativa? Quais as limitações?5. 

Se portador de mais de uma patologia/enfermidade, qual delas impede a 
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parte-autora de exercer as atividades laborativas?6. A incapacidade 

laborativa é total ou parcial?7. Há prognóstico de recuperação da 

capacidade laborativa da parte-autora? Se sim, qual o tempo estimado e o 

tratamento indicado?8. É possível aferir desde quando a parte-autora está 

incapaz para o exercício de sua atividade laborativa? Caso positivo, qual a 

data de início da incapacidade?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.: 112085 Nr: 4080-64.2017.811.0087

 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: Maria Aparecida Agostinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 CPC, 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, CPC).5.Apresentada a contestação, e em se tratando de 

matérias impeditivas, modificativas e extintivas de direito, abra-se vistas 

ao requerente para impugná-las, se assim desejar. 6.Intime-se o requerido 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, implemente o benefício auxílio 

doença NB 618.688.167-2 de titularidade de MARIA APARECIDA 

AGOSTINHO sob pena de multa que desde já fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

Reais). Quesitos do Juízo1. A parte-autora é portadora de alguma 

enfermidade ou patologia? Em caso positivo, desde quando?2. A 

enfermidade/patologia é decorrente de acidente de trabalho?3. A 

enfermidade/patologia tem relação de causalidade com a atividade 

laborativa exercida pela parte-autora?4. A enfermidade/patologia impede a 

parte-autora de exercer sua atividade laborativa? Quais as limitações?5. 

Se portador de mais de uma patologia/enfermidade, qual delas impede a 

parte-autora de exercer as atividades laborativas?6. A incapacidade 

laborativa é total ou parcial?7. Há prognóstico de recuperação da 

capacidade laborativa da parte-autora? Se sim, qual o tempo estimado e o 

tratamento indicado?8. É possível aferir desde quando a parte-autora está 

incapaz para o exercício de sua atividade laborativa? Caso positivo, qual a 

data de início da incapacidade?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.: 106721 Nr: 1146-36.2017.811.0087

 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: AVdSG, Daiane Marciano 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:

 Diante do exposto, e uma vez que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento a ser antecipado, nos termos do artigo 300, do CPC, DEFIRO a 

antecipação da tutela pretendida na inicial para determinar que a 

requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, conceda o benefício de prestação 

continuada (NB 702.389.400-5), no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, 

à ANA VITORIA DA SILVA GONÇALVES (CPF 075.649.791-43), sob pena 

de multa que desde já fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Intime-se a 

equipe multidisciplinar do juízo a fim de que realize a perícia 

socioeconômica no ambiente familiar da requerente, devendo apresentar o 

laudo em 60 (sessenta) dias.Estabeleço como quesitos do Juízo a serem 

respondidos pela equipe multidisciplinar: 1- Qual a composição do núcleo 

familiar que vive sob o mesmo teto (art. 20, § 1º, Lei 8.742/93), assim 

considerados o requerente, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o 

filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

inválido, os pais, e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor 

de 21 anos ou inválido? 2- Qual a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, 

Decreto 6.214/07), considerando a soma dos rendimentos brutos 

auferidos mensalmente, composta por salários, proventos, pensões, 

pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, 

comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 

rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do 

patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, 

ressalvada a renda decorrente de benefício assistencial já percebido por 

idoso, em até um salário mínimo (art. 34, parágrafo único, Estatuto do 

Idoso)? 3- Foi apresentado algum comprovante de renda? A conclusão 

baseia-se apenas nas declarações obtidas quando da visita social?

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113356 Nr: 794-44.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVIDY WILLIAN PICOLOTTO, Edison da Silva 

de Paula, Miqueia Ventura Diaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Motta da Silva - 

OAB:OAB/MT 20160-0

 Por outro lado, observo que, apesar das alegações do increpado de ser 

primário, ter bons antecedentes e residência fixa, vejo que estes não 

constituem motivo suficiente para o deferimento da custódia.Senão 

vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial trazido à 

colação:“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO 

PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE NA VIA ELEITA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS 

AUTORIZADORES DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 

REITERAÇÃO DELITIVA – SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA 

PRISÃO – REQUERIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES 

DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PRISÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – 

IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. A análise acerca da negativa de 

autoria é temática que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus 

por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no 

curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. Não há falar em 

constrangimento ilegal quando a custódia no caso concreto se respalda 

nos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, especialmente garantia da 

ordem pública, haja vista a reiteração delitiva do paciente. Descabe cogitar 

de aplicação de medidas cautelares alternativas ou de 

desproporcionalidade da custódia quando demonstrada a necessidade de 

acautelamento da ordem pública. Os predicados não têm o condão de elidir 

a segregação se presentes os requisitos descritos no art. 312 do CPP.” 

(HC 129353/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)Assim, 

diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, manejado pelo 

requerente EDISON DA SILVA DE PAULA, mantendo a decisão que 

decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nela expostos. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110912 Nr: 3416-33.2017.811.0087

 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: Salete Savi Josefavicz

 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 Assistência Judiciária Gratuita.Analisando o pedido de 

antecipação de tutela verifico que o art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, tem como requisitos, a probabilidade do direito, bem como, 

que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Da 

análise do acima exposto, verifico no caso vertente, quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, qual seja, a concessão do 
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benefício requestado, não merece acolhimento. Com efeito, não vislumbro 

nos autos o perigo de dano, que é requisito imprescindível à concessão da 

medida, em caráter geral, não se vê presente neste caso, ainda que a 

prestação jurisdicional detenha caráter alimentar, é certo que a ausência 

de risco para a efetividade da tutela final impede, em princípio, a 

antecipação dos efeitos a ela inerentes.Ademais, não conjecturo nos 

autos a probabilidade do direito invocado, uma vez que da documentação 

carreada aos autos não há comprovação da incapacidade da requerente, 

tampouco não há comprovantes da renda familiar a justificar a concessão 

do benefício pleiteado.Desse modo, não existindo prova robusta o 

suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela requestada, rejeito a 

pretensão nesse particular.Isto posto, intime-se a equipe multidisciplinar do 

juízo a fim de que realize a perícia socioeconômica no ambiente familiar do 

requerente, devendo apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110891 Nr: 3412-93.2017.811.0087

 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: Rosana Gomes da Silva

 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:

 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.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 artigo 507, §2º da CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade 

com as regras médicas pertinentes e com o disposto no artigo 509, 

parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 

541/2007-CJF, art. 3º).À SECRETÁRIA:1.Intime-se a parte requerente para 

que compareça na data de 01.05.2018, às 11h00min, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111773 Nr: 3892-71.2017.811.0087

 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: Ivani Menegotto Kuviatosz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previguar-Fundo de Previdência Social de 

Guarantã do Norte-MT

 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:

 Recebo a inicial, por preencher os requisitos do artigo 319 do CPC. Defiro 

parcialmente o pedido de Justiça Gratuita, tão somente para abarcar as 

custas e taxas judiciárias, devendo a parte autora suportar todas as 

despesas processuais, em especial a perícia médica necessária à 

comprovação de seu real estado de saúde. . O pagamento dos honorários 

periciais deverá ser depositado, pela parte autora, em juízo até 15 dias 

antes da realização da perícia médica.À SECRETÁRIA:1.Intime-se a parte 

requerente para que deposite o valor dos honorários médico periciais até 

15 (quinze) dias antes da data da realização da perícia e, pago os 

honorários, compareça na data de 10.05.2017, às 11h00min, 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). 2.Concluído o trabalho pericial, após apresentação do laudo, 

expeça-se alvará de liberação dos honorários periciais.3.Com o resultado 

da perícia, vistas, sucessivamente, ao autor e ao réu.4.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 CPC, 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, 

CPC).5.Apresentada a contestação, e em se tratando de matérias 

impeditivas, modificativas e extintivas de direito, abra-se vistas ao 

requerente para impugná-las, se assim desejar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109952 Nr: 2911-42.2017.811.0087

 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: Massa Falida do Banco Morada S.A., Rubem Pereira da 

Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines Clarice Strege

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcello Ignácio Pinheiro de 

Macedo - OAB:RJ/65.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 esgotado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para exercício da 

pretensão de cobrança.Assim, autorizado pelo art. 332, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil vigente, reconheço a prescrição da pretensão de 

cobrança e JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I do 

CPC.Sendo a parte autora massa falida em processo de liquidação judicial, 

de se pressupor seu estado de insolvência e crise financeira a justificar a 

concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, razão pela qual DEFIRO 

a gratuidade.Custas pelo requerente.Sem honorários sucumbenciais 

diante da ausência de citação.Intime-se.Não interposta a apelação, 

intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83645 Nr: 2981-35.2012.811.0087

 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: JOSELIA DOS SANTOS ALMEIDA, Vinicius Elias Santos 

de Almeida, Diogenes da Silva de Almeida, Evellin Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGURO E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506 -A OAB/MT

 Posto isso, diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos da Lei 6.194/1974, condenando 

a requerida BRADESCO SEGURO E PREVIDÊNCIA S/A ao pagamento aos 

requerentes Joselia dos Santos Almeida, Vinicius Elias Santos de Almeida, 

Diegenes da Silva de Almeida e Evellin Silva Almeida, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização de Seguro 

Obrigatório DPVAT, juros em 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da 

data da citação e correção monetária desde o evento danoso.Sendo 50% 

do valor da condenação revertido para Joselia dos Santos Almeida e os 

demais 50% para serem divididos em partes iguais os herdeiros Vinicius 

Elias Santos de Almeida, Diegenes da Silva de Almeida e Evellin Silva 

Almeida.Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, 

do Código de Processo Civil.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as providências e baixas de estilo.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91546 Nr: 398-72.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Geralda da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, com resolução 

de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder o amparo 

assistencial à SIRLENE GERALDA DA SILVA, com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, a 

teor do art. 203, inciso V, da Constituição Federal, nos termos retro 

expendidos, a contar do requerimento administrativo, ocorrido em 24 de 

maio de 2014, ressalvado abatimento de eventual benefício em prestação 

continuada porventura auferido, com imediata implantação do benefício no 

sistema de pagamento da autarquia requerida.Correção monetária e juros 

pelos índices previstos no manual de orientação de procedimentos para 

cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo pagamento, uma única 

vez, desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Isento o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n° 

7.603/2001, das Leis n° 9.289/1996 e 8.620/1993.Condeno a autarquia a 

arcar com os honorários advocatícios da parte autora, que arbitro em 10% 

da monta das prestações em atraso até esta data, consoante orientação 

da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, § 2.º e incisos I e IV, e § 3.º, 

inciso I, do Código de Processo Cívil.Deixo de proceder à remessa ex 

officio por força do que dispõe o art. 496, § 3.º, inciso I, do citado digesto 

adjetivo, que a dispensa em causas dessa envergadura, não se tratando 

de sentença ilíquida, pois o valor da condenação é exato um 

salário-mínimo por mês, que anualmente implica não extrapolar treze 

salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa a remessa 

compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda ser 

analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do ajuizamento da demanda acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas.Registre-se, publique-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82157 Nr: 1491-75.2012.811.0087

 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: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael Pegoraro Larentes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vejo que a parte requerente postula requisição de informações junto a 

órgãos conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter realizado várias tentativas de localização de 

endereço, restando inexitosas.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria-CNGC no seu artigo 476, dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.

§ 1º Em qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por 

intermédio do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte devedora, defiro o pedido para que sejam realizadas pesquisas 

eletrônicas, com o objetivo de localizar o endereço de RAPHAEL 

PEGORARO LARENTES.

 Quanto ao pedido de localização de ativos em nome do requerido, bem 

como de penhora de veículos em nome deste, indefiro o petitório, pois a 

pretensão da parte autora é medida que não se coaduna com o devido 

processo legal, uma vez que a parte requerida se quer fora citada para o 

processo de conhecimento, estando em manifesto confronto com o art. 5º, 

inc. LIV, da CF, segundo o qual, “ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal”.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100752 Nr: 1867-22.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG-Produtos Agropecuários LTDA, Adriana Segalotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos à Execução opostos por RG Produtos 

Agropecuários Ltda. e Adriana Segalotto em face de Adama S/A.

Compulsando detidamente os autos verifico que os embargantes 

requerem, liminarmente, a retirada da constrição de seus nomes dos 

cadastros de proteção ao crédito, bem como que a requerida se abstenha 

de realizar novos apontamentos, sob pena de multa diária, a ser arbitrada 

por este juízo.

 Considerando o retorno dos autos, após reconhecimento de prevenção 

pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, 

passo à análise do pedido liminar.

Alegam os embargantes, tão somente, que são inquestionáveis os 

prejuízos advindos da negativação por uma obrigação que aduzem ser 

comprovadamente, uma vez que os débitos se encontram sob discussão 

judicial, por se trataram, segundo eles, inexistentes.

Cabe perscrutar os requisitos legais para a concessão da tutela de 

urgência, ex vi do artigo 300 do Código de Processo Civil, 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, não verifico a probabilidade de existência do direito afirmado 

pelos requerentes. Ainda que existente inscrição no cadastro de maus 

pagadores, a apoucada argumentação deduzida na petição inicial não é 

suficiente para conduzir a um juízo de plausibilidade de sua tese a ensejar 

a retirada, inaudita altera pars, de seus nomes dos legítimos cadastros de 

proteção ao crédito.

Assim, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado.

No mais, recebo os embargos, uma vez que tempestivos.

Intime-se a embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme artigo 920, inciso I, do CPC.

Apense-se o presente feito aos autos tombados sob o código 96681.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106583 Nr: 1047-66.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Clemente Duarte, NILTON DE FRANÇA DIAS, 

MARTA LUCIA DUARTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade 

dos requerentes, 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.Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovam 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.: 110125 Nr: 3000-65.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Martins Pereira Neto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos, uma vez que tempestivos. Intime-se a embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 920, inciso I, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108644 Nr: 2141-49.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA, CARINI 

FORNARI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade 

dos requerentes, 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.Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovam 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.: 110609 Nr: 3229-25.2017.811.0087

 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: ADÃO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Terceiro oposto por Adão Cardoso em face de 

Sicredi Norte – Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Alega o embargante, em síntese, que é legítimo possuidor do veículo 

FIAT/UNO MILLE WAY, ano 2011/2012, cor preta, placa AOT 2139, chassi 

9BD15844AC6620316, objeto de uma averbação judicial.

 Diante de tais fatos, e alegando estarem presentes os requisitos 

autorizadores para concessão de liminar, requerem a manutenção da 

posse sobre o imóvel.

Juntaram aos autos os documentos de fls. 16/19.

É o breve relato.

DECIDO.

Inicialmente, analisando o pedido liminar formulado pelos embargantes, 

observo que os embargos de terceiro tratam-se de “ação incidental de que 

pode lançar mão um terceiro que nada tem a ver com o processo de que 

emanou ato constritivo sobre seus bens (Teresa Arruda Alvim Wambier e 

outros in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª 

edição, Ed. Revista dos Tribunais).

Preceitua ainda, o artigo 674 do NCPC que:

 “Art. 674 – Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

No caso dos autos, reconheço suficientemente provada a posse do 

embargante sobre o bem em questão, conforme contrato de compra e 

venda, fls. 09/10, todavia quanto ao perigo de dano, apesar dos vastos 

argumentos, deixou de carrear aos autos comprovante da suposta 

constrição realizada, uma vez que inexiste nos autos mencionados, de 

Código 101320, o alegado petitório informando a realização da averbação 

judicial.

Do exposto, indefiro a liminar pleiteada.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98 do Código 

de Processo Civil.

Citem-se os embargados nos termos do art. 677, § 3º, CPC, para 

contestarem os embargos em 15 dias (art. 679, CPC).

Apense-se o presente feito aos autos de código 101320.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111179 Nr: 3538-46.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Santa Ana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Savi Jose Favicz

 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.

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 do bem indicado na petição inicial, 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 NCPC.

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 NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104967 Nr: 121-85.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA ME, Paulo Ferreira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos, uma vez que tempestivos. Intime-se a embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 920, inciso I, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110785 Nr: 3334-02.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVÃO E MACHADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito, a documentação não permite sequer aferir a renda ou o 

patrimônio dos embargantes, limitando-se a acostar somente extrato 

bancário e cópia dos autos da ação executiva.Insta salientar, que o 

escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, destina-se a 

favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem deste 
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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 dos requerentes, 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.Intimem-se os requerentes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam 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 processuais, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109284 Nr: 2524-27.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO ADELAR DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos, uma vez que tempestivos. Intime-se a embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 920, inciso I, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106267 Nr: 866-65.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agricola Bom Solo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20089/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos, uma vez que tempestivos. Intime-se a embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 920, inciso I, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109251 Nr: 2506-06.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Galvão Viana - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO VAZ NETTO - OAB:10008 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 processuais, 

venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112192 Nr: 4141-22.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de execução contra o Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca o exequente atuou como defensor dativo, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados.

Assim, nos termos do 910 do CPC, cite-se o Estado para opor embargos 

em 30 (trinta) dias, colacionando à carta precatória todos os documentos 

apresentados como contrafé pela exequente.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 535, 

§ 3º, I, do Código de Processo Civil, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor, conforme o solicitado.

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111599 Nr: 3807-85.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de execução contra o Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a exequente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados.

Assim, nos termos do 910 do CPC, cite-se o Estado para opor embargos 

em 30 (trinta) dias, colacionando à carta precatória todos os documentos 

apresentados como contrafé pela exequente.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 535, 

§ 3º, I, do Código de Processo Civil, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor, conforme o solicitado.

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103025 Nr: 3294-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON LUCIO MARQUES COSTA, 

ADEMILSON LUCIO SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a emenda da inicial, fls. 25/27, intime-se a parte exequente 

para recolher as custas processuais sobre o valor correto da causa, R$ 

71.943,94 (setenta e um mil novecentos e quarenta e três reais e noventa 

e quatro centavos), sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro 

no artigo 290 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111407 Nr: 3678-80.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edenir Fritsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 
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OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente execução fora instruída apenas com cópia 

dos títulos cambiais, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a emenda da petição inicial da execução, 

instruindo-a com os títulos executivos originais, sob pena de 

indeferimento, nos moldes do artigo 801 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106554 Nr: 1041-59.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ferreira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos à Execução propostos por Paulo Ferreira Carvalho 

em face do Sicredi Norte – Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense, 

ambos devidamente qualificados.

Alega o embargante a existência de abusividades e irregularidades no 

contrato executado.

Diante de tais fatos, requer seja atribuído efeito suspensivo à ação de 

execução.

É o breve relato.

DECIDO.

Com efeito, havendo requerimento do embargante, poderá o juiz dar efeito 

suspensivo à execução, quando verificar a presença dos requisitos 

autorizadores para tanto, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, este quando restar caracterizado que a execução causará ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e aquele, pela 

relevância dos fundamentos apresentados pelo embargante.

Assim, analisando o caso concreto, verifico que a princípio, ainda que 

presente a relevância da fundamentação em um todo, o perigo de grave 

dano de difícil ou incerta reparação para a concessão do efeito 

suspensivo, não restou evidenciado, pois a parte autora apenas informou 

que os bens dados em garantia são de propriedade do “segundo 

embargante”, não havendo possibilidade de tais bens se perderem, eis 

que estes garantem a dívida, entretanto, tal argumentação não prospera, 

haja vista a lide ser composta somente pelo embargante Sr. Paulo e o 

embargado Sicredi Norte – Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense.

 Deste modo, como o embargante não demonstrou o grave dano de difícil 

ou incerta reparação no prosseguimento da execução, não há como 

acolher o pedido para aplicação do efeito suspensivo a esta.

 Do exposto, recebo os embargos, por serem tempestivos. Contudo, sem o 

efeito suspensivo, assim, este não terá o condão de impedir o curso da 

execução, devendo esta prosseguir normalmente.

Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111600 Nr: 3808-70.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de execução contra o Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a exequente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados.

Assim, nos termos do 910 do CPC, cite-se o Estado para opor embargos 

em 30 (trinta) dias, colacionando à carta precatória todos os documentos 

apresentados como contrafé pela exequente.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 535, 

§ 3º, I, do Código de Processo Civil, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor, conforme o solicitado.

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107882 Nr: 1755-19.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Campeol, DEIVISON LUIZ CAMPEOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tenho que os referidos elementos são insuficientes para tal 

comprovação. A simples presença em polo passivo de ações não 

demonstra, efetivamente, a ausência de recursos para custeio da 

demanda.Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de 

miserabilidade dos requerentes, 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.Intimem-se os requerentes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam 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 processuais, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111085 Nr: 3499-49.2017.811.0087

 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: Aparecida Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Guilhermino da Silva, Olidire Ercilia da 

Silva, Jair Vilela Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alega a requerente, tão somente, que são inquestionáveis os prejuízos 

advindos da adjudicação de sua propriedade, uma vez que o imóvel em 

questão é moradia da embargante e sua família.Sendo assim, determino, 

nos termos do art. 678 do CPC, a SUSPENSÃO da decisão que determinou 

a lavratura do auto de adjudicação do IMÓVEL RURAL, medindo 2,42HAS 

(Duas Hectares e Quarente e Dois Ares), desmembrado do Lote nº 690, 

Localizado na Gleba Braço Sul, Linha 27, Km 01, no Município de Guarantã 

do Norte – MT, e a manutenção da posse do imóvel à embargante.Defiro 

os benefícios da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98 do Código de 

Processo Civil.Citem-se os embargados nos termos do art. 677, § 3º, CPC, 

para contestarem os embargos em 15 dias (art. 679, CPC).Retifique-se a 

capa dos autos para constar no polo ativo Apparecida Tavares da Silva. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110270 Nr: 3077-74.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTdS, FHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 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 
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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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80740 Nr: 73-05.2012.811.0087

 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: Ronisson Alinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI CARDOSO - 

OAB:12904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 (...)Muito embora a representação por advogado particular não obste à 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, revela-se que 

a parte autora possui condições mínimas de arcar com algumas despesas 

processuais, dentre elas, certamente, a perícia por si requerida.Deste 

modo, DEFIRO EM PARTES os benefícios da Justiça Gratuita, na forma do 

artigo 98, §5º do CPC, tão somente para o pagamento das custas e 

emolumentos.Tratando-se de processo pertencente à Meta 2 do CNJ, bem 

como ante as inúmeras designações periciais realizadas neste feito, 

destituo o perito anteriormente nomeado, e, visando dar efetividade à 

prova pericial e celeridade ao processo, nomeio como médico perito o Dr. 

Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, que em contato telefônico 

com a assessoria aceitou o encargo.Em observância ao disposto no §4º 

do artigo 504 da CNGC, bem como aos valores fixados na tabela de 

honorários periciais, constante no anexo da Resolução 232 do Conselho 

Nacional de Justiça, fixo os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais).Intime-se a parte autora para que realize o depósito prévio 

do valor da perícia.Efetuado o pagamento, intime-se a parte requerente 

para que compareça no dia 05/04/2018, às 17 horas, no consultório do 

Perito Judicial Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida, Rua 04, nº 39, Clínica 

de Vídeo-Endoscopia (ao lado da Prefeitura Municipal), Matupá, para 

realização do exame pericial. A parte requerente deverá comparecer no 

local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos pessoais, 

todos os exames (mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) 

médica(s).Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos formulados às fls. 

99/100 e 139.Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a realização dos 

trabalhos periciais. Aportando o laudo pericial, cientifiquem-se as 

partes.Esgotado o prazo, façam-me os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85167 Nr: 1126-84.2013.811.0087

 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: Ademilson Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o petitório retro, intime-se a parte requerente para que 

compareça no dia 10.04.2018, às 11 horas, no consultório do Perito 

Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

nº 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização do exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, com 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107004 Nr: 1306-61.2017.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZR, VABZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Isabella Zanatta Ritter, 

representada por sua genitora Vanessa Aparecida Boesing Zanatta, em 

face de Jena Pablo Oliveira, todos devidamente qualificados na inicial.

Conforme se depreende da petição de fls. 28, o executado efetuou o 

pagamento da prestação alimentícia em atraso, motivo pelo qual JULGO 

EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, do 

CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

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.: 41279 Nr: 658-91.2011.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNEDY CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECCO VEICULOS, Silvano de Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Posto isto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários pelo autor.Determino a restituição do bem ao Sr. Pedro Nunes 

Pereira.Intimem-se, e, decorrido o prazo sem recurso, arquive-se com as 

baixas necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111045 Nr: 3478-73.2017.811.0087

 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: GdPC, PZCM, JHCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para que emende a inicial no prazo legal, optando 

por apenas uma das modalidades de execução (artigo 528, caput e § 3º, 

ou artigos 528, § 8º, e 523, § 3º, do CPC), sob pena de indeferimento da 

petição inicial, na forma do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106711 Nr: 1136-89.2017.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGBCDO, VJB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora acerca da proposta de acordo formulada pelo 

executado às fls. 23/25.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82917 Nr: 2250-39.2012.811.0087

 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 ZUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de processo pertencente à Meta 2 do CNJ, bem como ante 

as inúmeras designações periciais realizadas neste feito, destituo o perito 

anteriormente nomeado, e, determino a expedição de ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde para que indique um profissional da saúde apto a 

realizar o ato, como também designe dia e horário para sua realização.

 Em observância ao disposto no §4º do artigo 504 da CNGC, bem como 

aos valores fixados na tabela de honorários periciais, constante no anexo 

da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça, fixo os honorários 

periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Quanto à condição da parte autora de beneficiária da justiça, faz-se 

imperioso esclarecer que a análise do direito à gratuidade de justiça 

constitui autêntica matéria de ordem pública, por se encontrar diretamente 

ligado ao interesse estatal em arrecadar os valores necessários ao 

custeio fixo da administração da justiça, podendo, por essa razão, a 

qualquer momento, ser reapreciada pelo magistrado, independentemente 

de provocação.

Destarte, muito embora a representação por advogado particular não 

obste a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, 

revela-se que a parte autora possui condições mínimas de arcar com 

algumas despesas processuais, dentre elas, certamente, a perícia por si 

também requerida, deste modo REVOGO EM PARTES os benefícios da 

gratuidade, para abarcar tão somente o pagamento das custas e 

emolumentos, nos termos do §5º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para que realizem o depósito prévio do valor da 

perícia, como determina o §1º do artigo 95 do Código de Processo Civil, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41560 Nr: 940-32.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO NUNES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Panamericano S/A em face de Eugenio Nunes do Amaral.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo ficou paralisado 

durante mais de 2 (dois) anos por negligência da parte exequente que não 

retirou o edital para publicação e consequente prosseguimento dos autos, 

apesar de devidamente intimada, sendo a extinção medida que se impõe, 

senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes”.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas ao autor.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107883 Nr: 1756-04.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Campeol, DEIVISON LUIZ CAMPEOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.Intimem-se os 

requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam 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 processuais, venham-me os 

autos conclusos para deliberação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80099 Nr: 1921-61.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KENNEDY CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECCO VEICULOS, Silvano de Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extinto o 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno o requerente 

em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, para cada requerido.Intimem-se.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103848 Nr: 3888-68.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Lopes Pessoa de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a perícia médica fora designada para 01.05.2018, 

feriado nacional, redesigno-a para o dia 22.05.2018 às 11 horas.

Intime-se a parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90930 Nr: 2999-85.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cledison Marcos Jonczyk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – 

SICREDI NORTE MT em face de CLEDISON MARCOS JONCZYK, ambos 

qualificados na inicial.

Conforme se depreende dos autos (fls. 63), o requerido pagou 

amigavelmente o débito, razão pela qual a parte autora requer a extinção 

do feito.

Posto isso, julgo extinto o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, 
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ante a ausência de interesse processual.

Custas pela parte autora.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100394 Nr: 1656-83.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Ferreira

 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:

 Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE BENEFÍCIO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL por Cleonice Ferreira em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Às fls. 132/137 juntada petição informando a ocorrência de litispendência.

É um breve relatório.

Decido.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE BENEFÍCIO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL por Cleonice Ferreira em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos qualificados na inicial.

Analisando detidamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

do presente feito com os autos tombados sob o nº 644-05.2014.811.0087 

- código 87308, que foi sentenciado perante este juízo e aguarda 

julgamento de recurso.

Com a análise das duas ações, resta demonstrado que se trata de ações 

em que constam as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo 

pedido, verificando-se assim, a ocorrência da litispendência.

Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Após as anotações necessárias, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112956 Nr: 470-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): MARCELO WESTERKAMP

 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 do bem indicado na petição inicial, 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 NCPC.

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 NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113074 Nr: 576-16.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Linconl Siquieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A 

OAB/MT

 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 do bem indicado na petição inicial, 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 NCPC.

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 NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111240 Nr: 3573-06.2017.811.0087

 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: EK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, Ruy Portella de Souza - OAB:OAB/MT 4296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade do 

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.Intimem-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.: 110446 Nr: 3162-60.2017.811.0087

 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: VILSON KACHNIASZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leocir Lopes Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Bee de Souza Pinto - 

OAB:8.011-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de ação monitória, a inicial deverá ser instruída com (a) 

prova documental idônea e (b) memória de cálculo indicativa da 

importância devida. Sendo o valor da causa corresponde ao valor indicado 

como devido, conforme prevê o art. 700, do NCPC.

Considerando que a presente ação fora instruída apenas com a prova 

documental, intime-se o requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

proceda com a emenda da petição inicial, instruindo-a com a memória de 

cálculo, bem como retificando o valor da causa, sob pena de 

indeferimento, nos moldes do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105611 Nr: 482-05.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, contra o 

Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que merece 

deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de Defensor 

Público nesta Comarca a requerente atuou como defensora dativa, 

revelando comprometimento com a causa pública e denodo na defesa dos 

necessitados, posto isso, defiro o pedido.

Assim, nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos em 30 (trinta) dias.

Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão 

as seguintes regras:

I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do NCPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno 

valor, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Retifique-se na capa dos autos o tipo de ação, para fazer constar como 

ação de execução contra a Fazenda Pública.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103560 Nr: 3661-78.2016.811.0087

 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: Real e Benemérita Associação Portuguesa de 

Beneficência

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lane Mamedes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Luis Dias da Silva - 

OAB:119.848/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Monitória proposta por Real e Benemérita Associação 

Portuguesa de Beneficência em face de Lane Mamedes de Oliveira, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Recebo a petição inicial e determino a citação da requerida para pagar o 

débito, acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor 

atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isenta do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112819 Nr: 362-25.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON ESTEVÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERNANDO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente execução fora instruída apenas com a 

cópia do título cambial, intime-se o exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias proceda com a emenda da petição inicial da execução, 

instruindo-a com os títulos executivos originais, sob pena de 

indeferimento, nos moldes do artigo 801 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32757 Nr: 1664-41.2008.811.0087

 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: Renate Anna Wellmann da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficial do Registro de Imóveis de Guarantã do 

Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:OAB/MT 1810A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação que os autos encontram-se em cartório para cópia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112767 Nr: 326-80.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Barração-PR, Bananas Voigt 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Scheila Luiza Lavall

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Constancio Krummel Maciel 

Neto - OAB:SC/20.771, Luiz Carlos de Freitas Junior - 

OAB:SC/25.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Constancio Krummel Maciel Neto e Luiz Carlos de Freitas Junior, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38243 Nr: 442-67.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daltro Milani Machado, Dorilde Rebelatto 

Machado, CLARICE INÊS KNOPF, Nirio Jose Knopf, Dilvo Milani Machado, 

Lourdes Rebelatto Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benhur Antonio Mazzonetto 

- OAB:OAB/MT 11467

 Intimação que os autos encontram-se em cartório para cópia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109203 Nr: 2475-83.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2° Vara Cível-Especializada em Direito Agrário-Cuiabá, 

SEBASTIÃO RODRIGUES COELHO, Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Associação Rural dos Pequenos Produtores do Vale do 

Nhandu, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

SILVIO EDUARDO POLIDORIO, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 
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e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112629 Nr: 215-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Jaciara - MT, BANCO DO 

BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Fernando Bertolin, Odete Nelci Bonafin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS e José Arnaldo Janssen Nogueira, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112430 Nr: 69-55.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, 

Transmino Transporte LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Usina Elétrica Nhandú Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURÍLIO LOPES - 

OAB:OAB/SP 145.802

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Amaro Cesar Castilho RENATO MAURÍLIO LOPES, para no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111035 Nr: 3470-96.2017.811.0087

 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: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA GUAJUVIRA LTDA - ME, Volnei 

Ruben Dalri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente ação fora instruída apenas com a cópia do 

título cambial, intime-se o requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias proceda com a emenda da petição inicial, instruindo-a com as cártulas 

de cheques originais, sob pena de indeferimento, nos moldes do artigo 321 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112929 Nr: 453-18.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, 1° Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Sinop - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel da Silva Josefavicz, Juízo de Direito da 

Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36887 Nr: 576-77.2015.811.0036

 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: Joana Alves Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanei de Oliveira Santos, Maria Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Processo nº: 576-77.2015.811.0036

Código: 36887

Cível

Despacho

Vistos etc.

Considerando o requerimento da parte requerida pugnando pela nomeação 

de advogado dativo (fls. 72), defiro e nomeio o Dr. Rogério Alves 

Arcoverde para patrocinar os interesses da parte requerida, fixando 

honorários advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente 

executados em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o causídico da presente nomeação, bem como a parte requerida 

a fim de que, munido desta decisão, imediatamente procure o advogado 

ora nomeado para apresentação de defesa, cujo prazo reiniciar-se-á a 

partir desta intimação.

Saliento ao causídico ora nomeado que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por foro íntimo, 

acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros processos, sem 

justificativa plausível, poderá ser interpretado como abuso de direito e 

consequente infração disciplinar, com informação à OAB para apuração 

de eventual violação a seu código de condutas.

 Cumpra-se. Intima-se

Às providências.

 Guiratinga/MT, 06 de Novembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55111 Nr: 354-07.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guabi Nutrição e Saúde Animal S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Eduardo Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 354-07.2018.811.0036

Código: 55111

Execução de Titulo Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por GUABI 
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NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A, devidamente qualificado nos autos.

Em que pesem o requerente não manifestou o pedido de gratuidade da 

justiça assim como, demonstrou possuir condições de arcar com as 

custas, não havendo nenhum elemento nos autos suficientes que possam 

auferir que o recolhimento das custas implicaria em prejuízo ao seu 

sustento ou de sua família.

Bem ao contrário, discute uma relação no valor de R$ 34.161,47 (trinta e 

quatro mil cento e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Assim, embora a lei não especifique um valor exato como parâmetro para 

o postulante poder usufruir dos benefícios da gratuidade, é razoável 

supor, com base na plausibilidade, que o postulante possui sem dúvida 

alguma, condições de arcar com as custas e taxas judiciais.

Ademais, a presunção legal prevista no art. 4º, § 1º, da Lei 1060/50 é 

relativa, podendo ser elidida pelos demais elementos de cognição coligidos 

aos autos. De fato, havendo prova elidindo a afirmação de pobreza, não 

há se falar em violação ao princípio constitucional de acesso ao Judiciário, 

pois a lei assegura o acesso gratuito à pessoa que não só declara, mas 

que seja efetivamente pobre e necessita dos benefícios da AJG, e não 

vislumbro que tal seja a hipótese.

 INTIME-SE o requerente para recolher as taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias 

e sob pena de cancelamento da distribuição, sendo que, em assim não 

agindo, proceda-se a serventia de conformidade com o art. 290 do Novo 

CPC.

Recolhidas as taxas e custas processuais, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 21 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55269 Nr: 406-03.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Loterica Moraes Ltda, Neide Maria de 

Souza Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 406-03.2018.811.0036

Código: 55269

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que a parte exequente cumpriu devidamente a emenda a 

inicial, recolhendo as custas processuais, dou prosseguimento ao 

presente feito:

 1) CITE-SE a parte executada, pelo inteiro teor da inicial, para no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º do Novo C.P.C.).

 2) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do Novo C.P.C.).

 3) Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de bens, deverá 

ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito atualizado, juros custas e honorários advocatícios, 

devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do Novo 

C.P.C).

 4) Em não sendo localizado o executado para intimação da penhora, 

constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a 

penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge 

(art. 842, caput, do Novo CPC).

 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo 

da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora de 

bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 01 de Março de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55269 Nr: 406-03.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Loterica Moraes Ltda, Neide Maria de 

Souza Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 406-03.2018.811.0036

Código: 55269

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que a parte exequente cumpriu devidamente a emenda a 

inicial, recolhendo as custas processuais, dou prosseguimento ao 

presente feito:

 1) CITE-SE a parte executada, pelo inteiro teor da inicial, para no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º do Novo C.P.C.).

 2) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do Novo C.P.C.).

 3) Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de bens, deverá 

ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito atualizado, juros custas e honorários advocatícios, 

devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do Novo 

C.P.C).

 4) Em não sendo localizado o executado para intimação da penhora, 

constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a 

penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge 

(art. 842, caput, do Novo CPC).

 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo 

da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora de 

bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 01 de Março de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37805 Nr: 968-17.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 968-17.2015.811.0036 - CI 37805
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AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Município de Guiratinga-MT

EXECUTADA: Iris Vilela de Moraes

CITANDO: IRIS VILELA DE MORAES, Cpf: 36211362153 Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/08/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.231,53 (dois mil, duzentos e trinte e um reais e 

cinquenta e três centavos).

FINALIDADE: CITAÇÃO da executada IRIS VILELA DE MORAES acima 

qualificada, 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, bem como, querendo e, no 

prazo legal, ofereça sua contestação a presente Ação.

 RESUMO DA INICIAL: Consoante se verifica das CDA em anexo, o 

Executado é devedor do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, 

referente aos exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 no valor de R$ 2.231,53 (dois mil, duzentos e trinte e um reais 

e cinquenta e três centavos). O Exequente tentou de todas as maneiras 

receber amigavelmente o seu crédito, tendo, inclusive, enviado 

notificações ao Executado para que o mesmo comparecesse na divisão 

de arrecadação do paço municipal para quitar seus débitos, 

concedendo-lhe inclusive, descontos no pagamento à vista do valor dos 

encargos incidentes sobre o débito ou parcelamento (doc. anexo), mas o 

executado não atendeu aos apelos para uma negociação amigável, outra 

alternativa restou senão bater nos cancelos da justiça para haver o seu 

crédito. Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o fisco 

municipal enseja a presente Execução Fiscal. Diante de todo o exposto, 

requer-se à Vossa Excelência: - A citação do Executado para, em 5 

(cinco) dias, promover o pagamento do principal, acrescido de juros, multa 

de mora e demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução 

nos termos do artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser 

penhorados quantos bens bastarem para garantir o pagamento da dívida. - 

A condenação do Executado nas custas e honorários advocatícios 

arbitrados por este d. Juízo. Dá-se à causa o valor de R$ 2.231,53 (dois 

mil, duzentos e trinte e um reais e cinquenta e três centavos). Termos em 

que, Pede deferimento. Guiratinga, 30 de julho de 2015 Rogério Alves 

Arcoverde OAB/MT 6.761. 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, Eliomária 

Duarte Carvalho, digitei.

 Guiratinga - MT, 13 de março de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37731 Nr: 934-42.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Lázaro Luiz de Oliveira, Cpf: 

24383910149, Rg: 1343195 SSP GO Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

eletricista de automóvel, Endereço: Lugar incerto e não sabido.

Resumo da Inicial:Consoante se verifica das CDA em anexo, o Executado 

é devedor do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente aos 

exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, no valor de R$ 1.259,68 (um 

mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

O Exequente tentou de todas as maneiras receber amigavelmente o seu 

crédito, tendo, inclusive, enviado notificações ao Executado para que o 

mesmo comparecesse na divisão de arrecadação do paço municipal para 

quitar seus débitos, concedendo-lhe inclusive,

descontos no pagamento à vista do valor dos encargos incidentes sobre o

débito ou parcelamento (doc. anexo), mas o executado não atendeu aos

apelos para uma negociação amigável, outra alternativa restou senão 

bater

nos cancelos da justiça para haver o seu crédito. Assim sendo, o 

inadimplemento do Executado perante o fisco municipal enseja a presente 

Execução Fiscal. Diante de todo o exposto, requer-se à Vossa Excelência: 

- A citação do Executado para, em 5 (cinco) dias,

promover o pagamento do principal, acrescido de juros, multa de mora e

demais encargos constantes da CDA, ou garantir a execução nos termos 

do

artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de lhe ser penhorados

quantos bens bastarem para garantir o pagamento da dívida. - A 

condenação do Executado nas custas e honorários advocatícios 

arbitrados por este d. Juízo. Dá-se à causa o valor de R$ 1.259,68 (um mil 

duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Termos em que, Pede deferimento. Guiratinga, 21 de julho de 2015. 

Rogério Alves Arcoverde

OAB/MT 6.761.

Nome e cargo do digitador:Eliomária Duarte Carvalho

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48639 Nr: 1405-87.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tadeu Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Intimar o advogado ad hoc ISAIAS CAMPOS FILHO nomeado para 

patrocinar a defesa do acusado, afim de que apreente no prazo legal os 

memoriais finais, na forma deliberada em audiência na ref. 83, cujo prazo 

encontra-se em fluxo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31267 Nr: 1111-11.2012.811.0036

 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: AdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CKFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para que no prazo legal, 

manifeste-se acerca da apelação de fls.99/107.

Guiratinga - MT, 14 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 907-30.2013.811.0036

 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: Shirley Moura das Torres, Telma Moura Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 32339

Vistos etc.

Considerando que o interesse no feito é da parte autora, defiro pedido 

retro, para suspensão processual de 90 (noventa) dias.

Após o decurso do prazo acima requerido, intime-se a parte autora, para 

que comprove em 05 (cinco) dias o atendimento do requisito exigido, sob 

pena de extinção do processo.
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Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de setembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53757 Nr: 3543-27.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Auxiliadora de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3543-27.2017.811.0036

Código: 53757

Ação Revisional de Alimentos

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação revisional de Alimentos ajuizada por LUIZ CARLOS DE 

SOUZA em face de M.L.O de S., menor impúbere, representada por sua 

genitora CRISTINA AUXILIADORA DE OLIVEIRA.

Foi realizada a Audiência de Conciliação, a parte requerida requereu a 

inclusão do menor C.E.S de O. também filho do casal devido não constar 

no polo passivo da demanda, a audiência restou exitosa, de forma que as 

partes entraram em um acordo colocando fim ao objeto do presente 

processo, conforme Termo de Audiência anexo em fl. 39/41.

Decido.

Nesse sentido, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez 

observado em audiência que se trata de direito disponível, ou seja, direito 

passível de negociação, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, 

realizado entre as partes em fl. 39/41, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC.

Sem custas e taxas judiciárias nos termos da Lei 1060/50.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações estilares.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Guiratinga /MT, 13 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8860 Nr: 145-58.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoophos Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda-ME, Alizon José Lopes, Josefina Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson de Souza Silva - 

OAB:2490-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora atraves de seu advogado para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão do oficial de 

justiça de fls.205.

Guiratinga - MT, 14 de março de 2018.

Oficial Escrevente

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45310 Nr: 928-93.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2008/119

Código nº. 45310

Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de Levino Heller.

No curso do processo, foram bloqueados valores em conta do executado 

que, devidamente intimado quanto à penhora on-line (fl. 66), permaneceu 

inerte.

Manifestação do exequente às fls. 67/68, onde requer o valor bloqueado, 

bem como a extinção do feito, vez que, a época da diligência, o valor 

bloqueado satisfazia o débito.

DECIDO.

Inicialmente, verifico que a parte executada, apesar de devidamente 

intimada para se manifestar quanto aos valores bloqueados à fl. 37, 

quedou-se inerte.

Assim, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada na petição 

juntada aos autos (Fl. 48) e nos moldes pugnado.

Por consequência, constatando que, à época do bloqueio, o valor 

penhorado satisfazia o débito exequendo, JULGO EXTINTO o presente 

executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC.

Sem custas, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba/MT, 29 de setembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 12/2018-CNpAR

O Doutor Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria 08/2018-CnpAR, que revogou a nom eação de 

Kamyla Fernandes de Siqueira, matrícula 34.794, para exercer o cargo em 

comissão de assessor a de gabinete II, para constar, onde se lê : 

"revogar", leia-se: EXONERAR.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira, 14 de março de 2018

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 13/2018-CNpAR

O Doutor Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria 10/2018-CnpAR que revogou a nomeação de Tamiris 

Jesiele de Carvalho Machado, matrícula 34.905, para exercer o cargo em 

comissão de assessora de ga binete I, da Comarca de Itiquira, para 

constar onde se lê: revogar, leia-se: EXONERAR.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira, 14 de março de 2018

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias
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 Cod. Proc.: 55399 Nr: 361-26.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueder Ataliba da Silva, ATALIBA GARCIAS DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite(m)-se o (s) executado (s) para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos moldes dos 

artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida (art. 827 do CPC), consignando-se que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora dos bens indicados pelo exequente, efetuando-se a sua 

avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se os 

executados dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora do (s) executado 

(s), intime-se o exequente para que indique bens certos e determinados 

do executado passíveis de penhora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55398 Nr: 360-41.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Francisco Pereira, Edivaldo Ferreira da 

Silva, Vicentina Neves Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite(m)-se o (s) executado (s) para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos moldes dos 

artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida (art. 827 do CPC), consignando-se que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora dos bens indicados pelo exequente, efetuando-se a sua 

avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se os 

executados dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora do (s) executado 

(s), intime-se o exequente para que indique bens certos e determinados 

do executado passíveis de penhora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 362-11.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Maria da Silva, Carlos Roberto Alves 

Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite(m)-se o (s) executado (s) para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos moldes dos 

artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida (art. 827 do CPC), consignando-se que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora dos bens indicados pelo exequente, efetuando-se a sua 

avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se os 

executados dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora do (s) executado 

(s), intime-se o exequente para que indique bens certos e determinados 

do executado passíveis de penhora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55499 Nr: 411-52.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, CLARINDA 

RODRIGUES RIBEIRO, Julcelino Velasco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite(m)-se o (s) executado (s) para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos moldes dos 

artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

dívida (art. 827 do CPC), consignando-se que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora dos bens indicados pelo exequente, efetuando-se a sua 

avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se os 

executados dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora do (s) executado 

(s), intime-se o exequente para que indique bens certos e determinados 

do executado passíveis de penhora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 984-61.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, Maria de Lurdes 

Rodrigues Mendes, Julcelino Velasco Ribeiro, Joisley Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos vejo que a Exceção de pré executividade 

apresentada pelos executados foi juntada em duplicidade, sendo assim, 

DETERMINO o imediato desentranhamento da exceção de pré 

executividade juntada ás fls. 140/156, devendo permaner apenas á que foi 

juntada ás fls. 105/139.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberações.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40955 Nr: 1942-81.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusa Fonseca Raposo de Medeiros, Mauricio 

Raposo de Medeiros, Silvia Raposo de Medeiros Munhoz, Ana Vera 

Raposo de Medeiros, Ana Helena Raposo de Medeiros Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15.614/MT

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liberação do valor indenizatório no 

importe de R$ 342.003,97 (trezentos e quarenta e dois mil três reais e 

noventa e sete centavos), acrescido de suas atualizações automáticas, e 

que encontra-se depositado na Conta Única do Poder Judiciário deste 

Estadoi. EXPEÇA-SE o respectivo alvará judicial para o levantamento dos 

valores para conta bancária do patrono dos requeridos indicado ás fls. 

185.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51900 Nr: 2622-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane da Silva, José Vitor Messias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ VITOR MESSIAS DE SOUZA, Rg: 

20.393.969-77, Filiação: Marta Valéria Souza Pereira e Ismael Messis 

Menezes, data de nascimento: 30/03/1998, brasileiro(a), natural de 

Aragarças-GO, solteiro(a), desempregado, Telefone 65996368022. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos que, no dia 26 de agosto de 

2017, por volta das 19h10min, no posto de combustível Roma, localizado 

na rodovia federal BR-163, quilômetro 10, no município de Itiquira/MT, o 

denunciado Giovane da Silva, acompanhado do inimputável Werick Sander 

da Silva, e o denunciado José Vitor Messias de Souza, conscientes e 

dolosamente, subtraíram coisa móvel alheia para si ou para outrem, 

mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, consistente em 

aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), em prejuízo da vítima Posto 

de Combustível Roma. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denunciou 

GIOVANE DA SILVA e JOSÉ VITOR MESSIAS DE SOUZA como incursos 

nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal c/c artigo 

244-8 do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Despacho: [...]Determino ainda a citação por edital de José Vitor Messias 

de Souza, nos termos do artigo 361, do CPP. Mas por enquanto, 

INDEFIROo pleito de desmembramento do processo, devendo-se aguardar 

o resultado da referida citação.Cumpra-se com eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Barcelos de 

Oliveira, digitei.

Itiquira, 13 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 2500-82.2017.811.0027

 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: Aparecida Silva Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 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 16h00min. 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 Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47174 Nr: 373-77.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RUBENS ALMEIDA, Claudio do Prado 

Taveira, Luiza Alves Taveira

 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 dos semoventes indicados pelo exequente na inicial, 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.Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, incumbe ao exequente sempre que possível, indicar os bens 

suscetíveis de penhora, assim como dispõe (CPC, 798, II, “c”), devendo o 

Sr. Oficial de Justiça proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do 

Código de Processo Civil.As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 6 (seis) e depois das 20 (vinte) horas, observado o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.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, conforme previsto no artigo 914 e seguintes 

do CPC. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. (916, 

“caput”, CPC)(...)Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 27 de 

fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47384 Nr: 509-74.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Rocha, CARLOS DA SILVA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 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, 
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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 dos bens dado em garantia indicados pelo exequente na inicial, 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.Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, incumbe ao exequente sempre que possível, indicar os bens 

suscetíveis de penhora, assim como dispõe (CPC, 798, II, “c”), devendo o 

Sr. Oficial de Justiça proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do 

Código de Processo Civil.As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 6 (seis) e depois das 20 (vinte) horas, observado o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.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, conforme previsto no artigo 914 e seguintes 

do CPC. (...) Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 28 de 

fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32876 Nr: 208-69.2014.811.0047

 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: Edith Maucio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, a fim de que se manifeste a respeito do 

petitório de fls. 128/130.

Jauru, 13 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 953 Nr: 253-35.1998.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Dias Ferreira, Eneilton Dias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdomiro de Moraes Siqueira 

- OAB:OAB/MT 3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que promova ao 

impulsionamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Jauru, 14 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 261 Nr: 227-03.1999.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Cassiana Rocha dos Santos, PAULO EDUARDO 

PEREIRA DOS SANTOS, João Pereira dos Santos, José Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que promova ao 

impulsionamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Jauru, 14 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10716 Nr: 150-76.2008.811.0047

 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: Espólio de Teofredo dos Santos, Almerindo dos Santos 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo dos Santos Neto - 

OAB:3.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, a fim de que promova ao impulsionamento 

do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Jauru, 14 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-36.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 642 de 756



(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através de seu advogado, via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-11.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA DE LAIA CORDEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através de seu advogado, via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-46.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVYLSON SOARES DE MOURA OAB - MT0016896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender 

pertinente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-82.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ORNELA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos requerendo o 

que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-26.2012.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ROCHA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

CEMAT - Centrais Elétricas de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos requerendo o 

que entender pertinente.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33662 Nr: 922-29.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Moreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, nesta data procedo a intimação da Ilustre causidica, Dra. 

Mayrla Thandra Martins, via DJE, para apresentar as alegações finais no 

presente processo, conforme nomeação nos autos.

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 002/2018/DF - O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA, Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Juscimeira, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando o Edital nº 001/2018/CA-deste Juízo, e 

Provimento nº 06/2014/CM, referente a realização do processo seletivo 

para credenciamento de pessoas físicas na área de psicologia para 

atuarem na Comarca de Juscimeira/MT, torna público o resultado dos 

candidatos habilitados/classificados por meio da análise de documentos 

apresentados.

* O Edital n° 002/2018/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): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41715 Nr: 302-72.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PAULO YOKOMIZO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ,. IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL, EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO O 

EFETIVO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO NOS 

PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42404 Nr: 571-14.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, concedo a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Outrossim, cite-se 

a autarquia requerida para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, ficando a requerida ciente de que não se 

defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.5. Ademais, 
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verifico que a demanda demonstra a imprescindibilidade da realização de 

perícia médica. Assim, DETERMINO, pois, desde logo, a realização de 

Perícia e nomeio perito na pessoa da Dr. Paulo Cesar de Figueiredo Ponce, 

inscrito no CRM nº. 954, que atende na Rua Sírio Libanesa, nº. 60, Ed. 

Atlantis, Apto 802, Bairro Popular, CEP. 78.045-390, em Cuiabá-MT, a qual 

deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso. (...) 9. Agendada a data da 

perícia pelo expert nomeado, cientifiquem-se as partes da data, horário e 

local aonde o perito promoverá o exame, devendo a parte autora 

comparecer no local e data indicada munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do perito.10. Acostado o laudo pericial, intimem-se as 

partes, através de seus procuradores, para que manifestem acerca do 

laudo, podendo inclusive requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 

(c inco)  d ias .11.  In t imem-se.  Expeça-se  o  necessár io . 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 14 de março de 2018.Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2025 Nr: 334-39.2002.811.0048

 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: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASIM - ASSESSORIA, SERVIÇO, 

INFORMÁTICA E MARKENTING LTDA, ANTÔNIO APARECIDO GONSALES, 

ESPÓLIO DE ROSELY DE CÁSSIA LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, 

JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT, 

VÂNIA CLEIA SOUZA LOPES - OAB:6891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELIA MARIA B. M. DE DEUS 

- OAB:2124, ELIZETE MORALES BEZERRA - OAB:5234

 Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido retro, por entender que a localização do executado, 

bem como a designação de bens a serem penhorados como garantia, em 

sede de execução ou cumprimento de sentença, é um ônus que pende 

sobre a parte exequente.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-69.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCINDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000271-69.2017.8.11.0048 REQUERENTE: APARECIDA LUCINDA NUNES 

REQUERIDO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Proc. 1000271-69.2017.811.0048 

Reclamante: APARECIDA LUCINDA NUNES. Reclamado: FACULDADE DE 

CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DE PRIMAVERA DO LESTE – 

MT (UNIC – PRIMAVERA DO LESTE – MT). Vistos. Autorizado pelo disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/99, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial e, também, CONSIDERANDO o contido na 

petição inicial, na peça contestatória e, eventualmente, na impugnação à 

contestação, Fundamento e Decido nos seguintes moldes fático-jurídicos: 

1. Preliminares Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual para julgar 

o presente feito. Rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual 

para julgamento do feito, haja vista que o autor litiga contra a Universidade 

reclamada, pessoa jurídica de direito privado, não vislumbrando na 

hipótese qualquer interesse da União no feito de modo a atrair a 

competência da presente demanda para a Justiça Federal, conforme 

requerido pela reclamada. 2. Mérito No que tange ao mérito, tenho que 

deve ser acolhida, uma vez que apesar da parte reclamada ter informado 

em sua peça contestatória que o diploma estava disponível para retirada 

pela parte reclamante, o mesmo não restou comprovado nos autos, além 

do mais, é questionável o fato da parte reclamada não cumprir com a 

liminar deferida nos autos dentro do prazo estabelecido, uma vez que 

sustenta que o referido diploma já se encontrava a disposição da 

reclamante, sendo somente entregue a reclamante na data de 01/12/2017. 

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do 

Consumidor, senão vejamos: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Considerando as peculiaridades do caso concreto, 

em que o reclamante precisou ingressar em juízo para ter acesso ao seu 

diploma e escolar, entendo que configurado o dano moral in re ipsa e 

merece reparação o abalo moral sofrido, sendo, portanto o valor fixado de 

forma razoável e proporcional ao abalo sofrido, sem trazer enriquecimento 

ilícito à parte. Evidente que não há como inadmitir o dano moral, tendo em 

vista que a Reclamante cursou toda a Graduação em Direito e restou 

impossibilitada de receber o diploma, após ter investido tempo, dinheiro e 

expectativas, o que com certeza não se constitui mero aborrecimento ou 

fato corriqueiro na vida de um cidadão. Nesse sentido, os seguintes 

precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. 

ATRASO INJUSTIFICADO. O contrato de prestação de serviços 

educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não 

será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da 

inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, demonstrada a falha na prestação de serviços 

porquanto injustificada a demora na expedição do diploma após a colação 

de grau. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. O quantum 

indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado 

considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação 

pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do 

lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o 

sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos 

semelhantes contra outrem. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MANUTENÇÃO. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários 

advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da 

condenação nos termos do art. 20, caput, do CPC/73, observadas as 

normas das alíneas a, b e c do § 3º do mesmo dispositivo legal. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70067243311, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 10/11/2016) Desse modo, 

tenho que a prestação do serviço pela parte reclamada foi deficiente, eis 

que, restaram evidenciado nos autos a deficiência da prestação do 

serviço oferecido pela parte reclamada conforme documentos acostados 

na peça exordial, comprovando a má qualidade na prestação de serviço 

oferecido pela parte reclamada. P O S T O I S T O , e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, para o fim de ratificar a liminar deferida nos autos, condenando a 

parte reclamada ao pagamento em favor da parte reclamante da quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais experimentados 

pela parte reclamante, quantia acrescida de juros moratório de 1,0% ao 

mês, e correção monetária pelo IPCA, incididos a partir da presente 

decisão. Condeno ainda a reclamada ao pagamento da multa pecuniária 

fixada na liminar, acrescida de juros moratórios e correção monetária 

medida pelo IPCA, incididos a partir do descumprimento da liminar. Resolvo 

o mérito nos termos no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Deixo de estabelecer verbas sucumbências, eis que 

indevidas nesta fase processual, ante o prescrito no art.55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada esta em julgado e se nada for requerido pelas partes 

litigantes, no prazo legal, ao arquivo com as anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-27.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-06.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-33.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARTHUR SOARES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-64.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-90.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FELIPE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido contido na petição juntada no ID 12005435, 

para que seja devidamente intimada a executada para efetue o pagamento 

da multa anteriormente imputada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

bloqueio do valor executado. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-51.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CORTEZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando improcedente o 

pedido do autor, o processo deve ser arquivado definitivamente. 2. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60605 Nr: 567-95.2012.811.0109

 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: JAIR CASAGRANDE, JAMIR CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Gonçalves Pereira 

Nervo - OAB:MT - 5368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:7274/MT, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:8718/MT, 

BRUNO ZARDO BUENO - OAB:14.219-E, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14.717, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT 4720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 
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OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

 Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 

1.010, § 1º do Código de Processo Civil.

Havendo recurso adesivo, intime-se o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

 Após, ou não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando as 

formalidades legais.

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.: 64347 Nr: 1242-87.2014.811.0109

 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: MARIA ELZA CANANEA

 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 de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67521 Nr: 35-82.2016.811.0109

 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: PEDRO GASPARETO FILHO

 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 o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 73 e seguintes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69418 Nr: 943-42.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODOLFO RODRIGUES, EVANDRO 

ALEKSEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos etc.

Considerando que a data designada para audiência de instrução é feriado 

(29/03/2018), conforme calendário forense do Tribunal de Justiça/MT e 

com a finalidade de dar continuidade ao feito de forma célere DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 10 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

15:40 HORAS.

INTIMEM-SE com URGÊNCIA as testemunhas arroladas na denúncia, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, e as que 

foram arroladas pela defesa.

 Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

Requisite-se escolta.

Oficie-se à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos com 

antecedência de 15 dias sobre a audiência designada e a necessidade de 

escolta.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69418 Nr: 943-42.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODOLFO RODRIGUES, EVANDRO 

ALEKSEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, por ora, sem 

prejuízo de nova revisão da manutenção da prisão, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA em face do réu ALAN RODOLFO RODRIGUES. 

INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 4167 Nr: 2424-89.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE OLIVEIRA FERREIRA 

LAMINADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Em tempo, arbitro honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado (fl. 

157), Dr. Lanereuton Theodoro Moreira, no valor de 5 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.

 Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).

Após, arquivem-se os autos.

Intimem-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.: 20582 Nr: 15-82.2002.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.DEFIRO o pedido de fls. 186, quanto á expedição de oficio 

requerido e DETERMINO que seja oficiado a INTERMAT que preste as 

informações necessárias, no prazo de 20 (vinte) dias. Diante da 

manifestação às fls.191, e não sendo possível a nomeação da Defensoria 

Pública NOMEIO o Dr. ELITON REZENDE para promover a defesa do 

interesse do requerido ANTONIO ROBERTO DE SOUZA.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. (...). Assim, o descumprimento 

dessas obrigações importará na substituição do Defensor Dativo e na 

perda do direito à remuneração, com devolução de eventual valor 

recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 
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administrativas, penais e disciplinares.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)Após, façam-me os autos conclusos.Por fim juntadas as 

informações do INTERMAT intime-se novamente a Procuradoria do Estado 

para manifestar-se no prazo de 20 (vinte) dias. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Certifique o decurso de prazo, volte concluso.Marcelândia/MT, 

12 de março de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46524 Nr: 310-75.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MAIKO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da informação constante em certidão às fls. 46, e, não 

sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO DR. PAULO 

CÉSAR BARBOSA DOS SANTOS, para promover a defesa do réu 

INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MAIKO LTDA-ME.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 de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados:“(...). Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, 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 e 

manifestar o que for de direito.3)Após, façam-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 12 de 

março de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66746 Nr: 1068-44.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos etc.

Consubstanciado ao requerimento do Ministério Público à fl. 109, defiro.

 Destarte, designo audiência de instrução para interrogatório para a data 

de 12 de junho de 2018, às 16h00min horas.

Assim, o réu poderá ser localizado para intimação no endereço constante 

à fl.93 dos autos,

 Cumpra-se.

Intime-se, expedindo o necessário.

Ciência ao Parquet.

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.: 67604 Nr: 85-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Designo a data de 19 de junho de 2018/, às 16:00 horas, para inquirição 

das testemunhas SAMUEL GARCIA DA SILVA e CLAUDAIR JOSÉ 

FISTAROL.

INTIME-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.: 60604 Nr: 566-13.2012.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR CASAGRANDE, JAMIR CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Gonçalves Pereira 

Nervo - OAB:MT - 5368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:7274/MT, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:8718/MT, 

BRUNO ZARDO BUENO - OAB:14.219-E, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14.717, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT 4720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

 Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 

1.010, § 1º do Código de Processo Civil.

Havendo recurso adesivo, intime-se o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

 Após, ou não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando as 

formalidades legais.

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.: 65166 Nr: 337-48.2015.811.0109

 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: NILO IORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Casadei - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67819 Nr: 193-40.2016.811.0109

 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: WILSON PEREIRA DA SILVA

 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 o Requerente para que, no prazo legal, 
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se manifeste sobre a Contestação de fls. 70 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65741 Nr: 645-84.2015.811.0109

 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: FERNANDO PINHEIRO

 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 de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70684 Nr: 1630-19.2016.811.0109

 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: CAMIZUNA ANDREGHETTO

 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 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 Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68257 Nr: 377-93.2016.811.0109

 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: ERENILDA RODRIGUES DE SOUZA

 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 o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 56 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71881 Nr: 654-75.2017.811.0109

 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: MARIA IRENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61194 Nr: 1194-02.2012.811.0109

 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: IDALINA FERREIRA GODINHO SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B/MT

 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. 117 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47946 Nr: 1730-18.2009.811.0109

 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: JOSÉ FERNANDES DE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Impugnação de fls.102 e seguintes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64552 Nr: 1380-54.2014.811.0109

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADA, HWAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES, para devolução dos autos nº 

1380-54.2014.811.0109, Protocolo 64552, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65606 Nr: 593-88.2015.811.0109

 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: ACRR, ADRIANA PARECIDA REDLOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AUGUSTO VEGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES, para devolução dos autos nº 593-88.2015.811.0109, 

Protocolo 65606, 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): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73296 Nr: 1405-62.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

 Considerando que não visualizei causa de absolvição sumária ou 

excludente de ilicitude, RATIFICO o recebimento da denúncia e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/06/2018, às 15:00min, 
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conforme requerido.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol.

CIÊNCIA ao Ministério Público da data designada para audiência.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65046 Nr: 246-55.2015.811.0109

 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: NEUZETH BERNARDES DE ANDRADE BERTOLUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BARBOSA DE 

OLIVEIRA LIRA - OAB:67437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao Ministério Público.

 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.: 62406 Nr: 1089-88.2013.811.0109

 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 LEONILDA ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se a 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.: 62850 Nr: 19-02.2014.811.0109

 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: CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 461-02.2013.811.0109

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR BLANC ENGE, CARLOS EDUARDO BLANC 

ENGE, Karla Adriana Blanc Enge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A, 

BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ary Franco César - 

OAB:123.514/SP, CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - OAB:5759

 Vistos etc.

INTIMEM-SE a parte embargante para se manifestarem sobre o acórdão de 

(fls. 247/251), no prazo de 10 (dez) dias e requerer o que é de direito.

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.: 67698 Nr: 140-59.2016.811.0109

 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: MARLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o retorno dos autos da instância superior, vista a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Caso não haja manifestação no prazo acima, pagas as custas 

processuais, se for o caso, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe.

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.: 60846 Nr: 822-53.2012.811.0109

 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: VANDA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por VANDA 

DE SOUZA OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, lastreada na sentença proferida nestes autos à fls. 

150/157, que condenou o requerido/executado na obrigação de “... o 

requerido INSS pagar para a parte autora benefício previdenciário 

auxílio-doença(...) bem como pagamento da aposentadoria por invalidez, 

...”.

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) No mesmo prazo acima, a requerida deverá retificar a implantação do 

benefício previdenciário determinado em sentença.

3) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 74174 Nr: 1848-13.2017.811.0109

 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: LUIZ CHECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Salles Micheletti - 

OAB:22.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

quanto ao documento comprovatório de indeferimento de auxilio doença 

feito por Perito do INSS.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70931 Nr: 70-08.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR RIBEIRO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação de fls. 202/205. INTIME-SE o réu para 

contrarrazões no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, após, remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe e nossas singelas 

homenagens.

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37630 Nr: 13-10.2005.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEU CATANEO DO NASCIMENTO, DARIO 

DO NASCIMENTO, RONALDO CATANEO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes quanto ao retorno dos autos da Instância Superior, 

para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se. Não havendo manifestação, expeça-se guia de execução 

definitiva da pena, devido ao trânsito em julgado da condenação, devendo 

levar em consideração a pena fixada às fls. 730.

CUMPRA-SE.

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.: 62789 Nr: 1453-60.2013.811.0109

 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: Olivia Frangoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do alvará de levantamento de fl. 108, INTIME-SE a parte, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos se houve seu devido 

cumprimento e requerer o que entender de direito.

 Destarte, exaurido o prazo sem manifestação, certifique-se, arquivem-se, 

com as cautelas e baixas necessárias.

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.: 61169 Nr: 1169-86.2012.811.0109

 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: Almerinda Conceição de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebidos o recurso de apelação e contrarrazões tempestivamente, 

conforme certidões de fls. 163 e 168, DETERMINO que REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1º Região, com as nossas 

homenagens, conforme disposto no artigo 601 do Código de Processo 

Penal.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68979 Nr: 713-97.2016.811.0109

 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: BENEDITO LUIZ DE ANDRADE, WAGNER LUIZ 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUETE DE AZEVEDO, OUTROS, 

VALMIR COSTA DE SOUZA, JOSUÉ DE SOUZA CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Vistos, etc.

 Designo para o dia 27/06/2018 às 13h30min para a audiência de 

saneamento do processo, com o auxílio das partes, principalmente para 

analisar a necessidade de prova pericial.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 71407 Nr: 338-62.2017.811.0109

 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: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Enge Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho
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 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74738 Nr: 145-13.2018.811.0109

 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: OTAVIO RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/1950.CITE-SE a requerida para 

apresentar resposta no prazo legal. Após, com a apresentação de 

contestação, vistas à requerente para impugnar. Em seguida, voltem os 

autos conclusos.Marcelândia-MT, 13 de março de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40529 Nr: 274-38.2006.811.0109

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON ADRIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão, perpetrado pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face do requerido CLEYTON ADRIANO DOS 

SANTOS.

Foi determinado à (fl. 217) a intimação pessoal do requerente, para que em 

48 (quarenta e oito) horas, promova o regular prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, foi intimado conforme consta na certidão de (fl. 

218) e se manteve inerte até o presente momento.

Tendo em vista a certidão de (fl. 222), afirmando que ocorreu o decurso 

do prazo, sem manifestação do requerente nos autos, verifico que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ademais, DECLARO EXTINTA a presente demanda, o que faço com 

fundamento no artigo art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 

13.105/15).

 Sem custas.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

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.: 49218 Nr: 1043-07.2010.811.0109

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RODRIGUES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOLAS MEDINA ALONSO - 

OAB:87296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por Banco Itaucard 

S/A em face de Valter Rodrigues de Farias.

Conforme se verifica nos autos, a parte autora foi intimada dar 

prosseguimento ao feito, porém, quitou-se inerte (fls.81,81-v, 85 e 89).

 É o breve relatório.

 Decido.

Consubstanciado as informações certidões de decurso de prazo, 

verifica-se no caso em tela a falta de interesse de agir, uma vez que, a 

parte autora devidamente intimada, quedou-se inerte, deixando de praticar 

ato de sua competência.

Destarte, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito.

 Custas processuais pelo requerente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o decurso de prazo e o pagamentos das custas processuais, se for 

caso, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 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.: 75198 Nr: 1966-32.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LUCIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

previdenciária com pedido de concessão de auxílio doença c/c pedido de 

antecipação de tutela movida por Luzia Luciana da Silva em detrimento do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Assevera a parte autora que, 

através de processo administrativo (NB 613.580.441-7), requereu junto ao 

INSS a concessão auxílio doença pela patologia descrita como 

“hanseníase – CID nº 10- A-30.Esclarece que as enfermidades do qual se 

encontra acometida, lhe causam limitações nos seus afazeres diários, lhe 

impossibilitando até mesmo para simples tarefas diárias, ficando 

impossibilitado de exercer suas funções habituais e não podendo mais 

trabalhar, motivo pelo qual não lhe restou outra alternativa, senão a 

propositura da presente demanda, na qual busca em sede de antecipação 

de tutela, a implantação do benefício de auxílio doença. Instruiu os autos, 

com documentos de fls. 18/40.É a síntese do necessário. DECIDODefiro os 

benefícios da justiça gratuita requerida.Embora a parte autora tenha 

colacionado aos autos ponderáveis elementos de cognição, estes 

representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial 

não possuindo o condão de embasar a tutela pretendida de início que é a 

concessão do auxilio doença até julgamento final da demanda. Por esta 

razão, postergo a análise da medida liminar para após a realização da 

perícia médica, fato que possibilitará a este Juízo, melhor instrução do 

processo.(...).INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados pelo expert para se submeter ao exame pericial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 13 de março de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75248 Nr: 523-66.2018.811.0109

 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: ANTONIA DOS SANTOS DUARTE

 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:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

para implantação de benefício de prestação continuada BPC-LOAS, com 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, movido por ANTONIA 

DOS SANTOS DUARTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS(...).INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia 

e horário designados para se submeter ao exame pericial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60623 Nr: 585-19.2012.811.0109
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 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: JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS

 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:

 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, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71250 Nr: 247-69.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação da parte autora à fl. 67, sendo o caso, 

remeta-se a respectiva carta precatória à origem, após, certifique-se o 

ato.

CUMPRA-SE. Às providências.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64528 Nr: 1359-78.2014.811.0109

 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: VIVALDINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, HOSPITAL 

MUNICIPAL MARIA ZÉLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que as partes requereram a produção de prova 

testemunhal, DESIGNO audiência para oitiva das testemunhas arroladas, 

para data de 06 de junho de 2018, às 15:00 horas. Intimem-se as 

testemunhas arroladas às fls. 100 e seguintes.

 Quanto às testemunhas do requerido, já que não foram arroladas em sua 

última manifestação, deverão ser intimadas pela própria parte ou a parte 

deverá peticionar com antecedência da audiência requerendo a intimação 

pelo Juízo, justificando tal necessidade, e arrolando as testemunhas.

 Defiro o pedido do requerido de produção de prova documental. 

Expeça-se ofício requisitando os documentos requeridos às fls. 104.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61409 Nr: 107-74.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA REZENDE DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o requerimento formulado pela parte executada à fl. 42, 

INTIME-SE para que traga aos autos no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovante da hipossuficiência alegada.

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.: 61409 Nr: 107-74.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA REZENDE DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o requerimento formulado pela parte executada à fl. 42, 

INTIME-SE para que traga aos autos no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovante da hipossuficiência alegada.

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.: 72251 Nr: 828-84.2017.811.0109

 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: DENILTON CLEITON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o requerente para manifestar no prazo legal, quanto à 

contestação e documentos apresentados (fls. 24/42).

Decorrido o prazo acima, certifique-se. Após, volte concluso.

 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.: 64509 Nr: 1349-34.2014.811.0109

 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: NEUZETH BERNARDES DE ANDRADE BERTOLUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BARBOSA DE 

OLIVEIRA LIRA - OAB:67437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao Ministério Público.

 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.: 74652 Nr: 83-70.2018.811.0109

 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
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 PARTE AUTORA: MLDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão do feriado nacional, REDESIGNO a audiência para a data de 08 

de junho de 2018, às 16:30 horas.

Cumpra-se.

 Intimem-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.: 44290 Nr: 46-92.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BUENO DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL BELLORINI MEZZALIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265

 Vistos etc.

CUMPRA-SE os termos da decisão à fl. 93, com relação à avaliação do 

bem indiciado, bem como a intimação da parte devedora para que 

comprove a propriedade do bem.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se, volte concluso.

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.: 65696 Nr: 630-18.2015.811.0109

 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 MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI ANDRÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que 

for de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se, volte concluso.

Aguarde-se em arquivo provisório.

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.: 65434 Nr: 494-21.2015.811.0109

 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): DURVAL ALVES DE FARIAS, TEREZINHA 

BERNEGOZZI FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme consta nos autos, à fl. 48, a parte exequente compareceu nos 

autos requerendo a expedição de ofício a Receita Federal, objetivando o 

fornecimento das últimas declarações de imposto de renda do executado, 

com a finalidade de buscar bens passíveis de penhora.

Destarte, entendo que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, 

sendo que, in casu, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de 

ter a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis à obtenção da 

informação perquirida.

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL PARA 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE RENDA DA PARTE 

EXECUTADA - MEDIDA EXCEPCIONAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO 

DE TODOS OS MEIOS DE BUSCA DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - 

HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. A expedição de 

ofício à Receita Federal, requerendo cópia de declaração de declaração 

de imposto de renda da parte executada, é medida excepcional e somente 

poderá ser deferida quando esgotados todos os meios de busca para 

constatação da existência de bens passíveis de penhora. (AI 

101851/2008, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/03/2009, Publicado no DJE 17/03/2009).

Diante disso, INDEFIRO o pedido de remessa de Ofício a Receita Federal.

ADEMAIS, intime o exequente pra que no prazo de 30 (trinta) dias promova 

diligência, para trazer aos autos rol de bens passiveis de penhora.

Desatendido, ou não havendo indicação de bens, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 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

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Tendo em vista que o denunciado não foi intimado, redesigno a audiência 

para o dia 05/07/2018 às 13h30min, à secretaria para que se atente ao 

prazo de intimação.

Intimem-se os denunciados para que o mesmo constitua um novo 

defensor.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h40min 

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 Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62172 Nr: 859-46.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FELIPE CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc. Diante do teor da certidão acostadas à (fl. 61), DECRETO a 

revelia da parte ré, uma vez que o acusado mudou de endereço sem 

comunicar o Juízo.Tendo em vista a informação constante em certidão à fl. 

54, assim, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO 

DR. LANEREUTON THEODORO MOREIRA, para promover a defesa do réu 

LAURO FELIPE CARNEIRO.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO 
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os honorários do mencionado advogado em 10 URH.(...)”.Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, 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 e 

manifestar o que for de direito.3)Após, façam-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 13 de março de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47452 Nr: 1238-26.2009.811.0109

 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: ANDRÉ KOTIKOSKI

 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.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria rural promovida por 

André Kotikoski em face do INSS- Instituto Nacional da Seguridade Social.

Conforme se verifica nos autos, a parte autora foi intimada dar 

prosseguimento ao feito, porém, quitou-se inerte (fls.120 e 125).

Assim, presume-se que o interesse do autor foi satisfeito, razão pela qual, 

o arquivamento dos autos é a medida que se impõe.

 Desta forma, certifique-se o decurso de prazo, efetuado o pagamento 

das custas processuais, se for o caso, ARQUIVEM-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 25376 Nr: 921-33.2006.811.0109

 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 OASIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B/MT

 Vistos, etc.

Às fls.203, foi deferida a realização de penhora online do valor objeto da 

execução, por meio do sistema Bacenjud. Às 204/205 foi realizada, com 

cumprimento parcial.

Às fls. 211/214, o executado postulou o desbloqueio dos valores ao 

argumento de que a constrição judicial incidira sobre conta corrente de 

recebimento de proventos de aposentadoria e salário.

Conquanto o executado não tenha sido intimado da penhora, verifica-se 

que compareceu espontaneamente nos autos, em 20/02/2018, 

manifestando-se acerca da constrição judicial.

Desse modo, tenho por suprida a intimação, devendo a petição de fls. 

211/214 ser recebida como embargos à execução, nos termos do artigo 

16 da LEF.

Assim, AUTUE-SE a petição acima mencionada como embargos a 

execução, distribuindo-os por dependência e em apenso a presente 

execução.

Na sequência, nos autos apensados, INTIME-SE a embargada para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal (art. 17, LEF).

INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73005 Nr: 1236-75.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSdS, LKSdS, FERNANDA KRISTINE SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MARCELÂNDIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante da certidão à (fl. 20), e tendo em vista que a Defensoria 

Pública não mais atua nesta comarca, NOMEIO o Dr. Lanereuton Theodoro 

Moreira: Av. Colonizador José Bianchini, nº. 1057-A, Centro, Tel. 

3536-1945, Marcelândia/MT, para promover a defesa da parte autora 

FERNANDA KRISTINE SIMON.Tomando em conta a natureza da causa, 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 5 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. (...).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 e 

manifestar o que for de direito.3)Após, façam-me os autos 

conclusos.Ciência ao Ministério Publico.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 13 de março de 2017. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72299 Nr: 853-97.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBdCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Tendo em vista que o denunciado não foi intimado, redesigno a audiência 

para o dia 03/07/2018 às 14h30min, à secretaria para que se atente ao 

prazo de intimação.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h40min 

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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64311 Nr: 1220-29.2014.811.0109

 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: IRINEU NUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 
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- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A-MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT.

 Vistos, etc.O Banco do Brasil S/A interpôs perante este Juízo 

manifestação, aduzindo, em síntese, que o patrono da causa não foi 

devidamente intimado da sentença de fls. 45/49, requerendo assim 

reabertura de prazo para apresentação de eventual recurso, bem como 

as devidas publicações dos atos em nome do ora procurador.Por fim, 

pugna por nova intimação da r. sentença, para que exerça o contraditório 

e ampla defesa.Breve é o relatório.Fundamento e decido.Consubstanciado 

ao que consta nos autos, o requerido através da presente manifestação 

de fls. 56/58, insurge-se em face da publicação da sentença, que não foi 

realizada devidamente em nome do patrono da causa, diante disso, não 

tomou ciência da r. sentença de fls. 45/45, que julgou parcialmente o 

pedido da parte autora e condenou o requerido, bem como julgou extinto o 

processo com resolução de mérito, condenando o requerido a restituir os 

valores descontados indevidamente da conta do autor em dobro. Diante da 

certidão de fls. 50, verifico que apensas tomou ciência da r. sentença o 

patrono da parte autora, ficando prejudicado o requerido de exercer o 

contraditório e ampla defesa em relação a decisão prolatada, conforme 

determina o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.Desta forma, faz 

jus a reabertura de novo prazo para interposição de eventuais recursos, 

bem como, que as novas publicações sejam realizadas em nome dos 

patronos relacionados à fl. 65, conforme requerido.Destarte, a presente 

manifestação deve ser acolhida.Por quanto, DEFERIDO a manifestação de 

fl. 56/58, interposta para regularizar as publicações, devendo assim 

constar os nomes dos patronos da causa relacionados à fl. 65, para tomar 

ciência e apresentar as devidas medidas dentro do prazo legal.Por fim, 

INTIME-SE o requerido através de seu responsável, para manifestar em 

relação a r. sentença de fls. 45/49, dentro do prazo legal, sob pena da lei, 

para assim dar o devido prosseguimento ao feito.Após, voltem os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia-MT, 13 de 

março de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 763 Nr: 2486-32.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA MUNDO NOVO 

LTDA, JOSÉ LUCAS DE SOUZA, VIVALDO VILAS BOAS, EDUARDO 

ARASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração 

opostos, bem como, mantenho os demais termos da decisão à fl. 204, no 

que tange a dar andamento no feito, motivo pelo qual INTIME-SE pela 

derradeira vez a exequente, para no prazo de 20 (vinte) dias para dar 

andamento do feito.Em tempo, decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se, após, nos termos do art. 40 da LEF, fica desde já 

SUSPENSÃO a presente execução.Em tempo, atente-se a secretária para 

intimação do patrono, conforme requerido à fl. 103, item “D”, ainda, 

Publique-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 13 de março de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41291 Nr: 216-35.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comercio de Madeiras Vafra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT, SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Vistos etc.

INTIME-SE o exequente para no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

exceção de pré-executividade apresentada pelo executado às fls. 68/74.

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.: 71246 Nr: 243-32.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORRACHARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME, RICARDO 

APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o EMBARGADO para manifestar quanto aos embargos à 

execução interpostos às fls. 05/63, no prazo legal.

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 74388 Nr: 1974-63.2017.811.0109

 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: KARINA STORCH, DANIEL STORCH, BRUNO STORCH, 

DAVI STORCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, HEINZ DIETER STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos e DEFIRO os benefícios da 

assistência jurídica gratuita.

OFICIE-SE à agência local do Banco Cooperativa Sicred, para que informe 

a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o saldo porventura existente na 

conta do falecido HEINZ DIETER STORCH, CPF nº 250.431.379-91, 

conforme referidos na inicial.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45359 Nr: 1111-25.2008.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEO CASAGRANDE, JAIR CASAGRANDE, GEOVANI 

BALLMANN, ALINE FERNANDA ZANELATO BALLMANN, SILMARA 

ANTUNES CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:8718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7436, Marcela Iane Venturini Padovam Costa - OAB:10513/MT

 Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre o 

cumprimento do acordo que ocorreu nos autos 2007/195, de código 

43409, que gerou a extinção do citado processo.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 74874 Nr: 242-13.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Casula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Recebo a inicial em todos seus termos.CITE-SE o executado 

para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios (artigo 829, caput, do 

CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

garantia do débito e seus acréscimos.Não efetuado o pagamento, munido 

da segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO 

à penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial 

de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e não mera 

estimativa de valor, INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes 

executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015).Recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar aos executados 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes.Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015(...). Decorrido o 

prazo de 01 (um) ano sem que sejam localizados os executados ou 

encontrados bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos.Caso 

haja pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente 

que a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da 

execução.Atente-se a secretária para que as publicações sejam feitas ao 

profissional com indicação às fls. 09.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60097 Nr: 29-17.2012.811.0109

 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 DA PENHA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por MARIA 

DA PENHA MATIAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, lastreada na deliberação proferida nos autos à (fls. 

123/128).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 536, § 3º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72403 Nr: 918-92.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Tendo em vista que o denunciado não foi intimado, redesigno a audiência 

para o dia 05/07/2018 às 16h40min.

DEFIRO o pedido do ministério público de fl. 47, para que o denunciado 

seja intimado em seu endereço em fls.05/06, à secretaria para que se 

atente ao prazo de intimação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h20min 

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.: 7503 Nr: 1121-40.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRINI & PETRINI LTDA, VILSON PETRINI, 

MARIA DE LOURDES PETRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a interposição de Recurso de apelação de (fls. 154/158), 

INTIME-SE o réu para contrarrazões no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, após, remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe e nossas singelas 

homenagens.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 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.: 48899 Nr: 724-39.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA QUEBRADA LTDA - ME, Ozel 

Gonçalves de Almeida, CLÁUDIO BERNARDO DE ANDRADE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da solicitação de fl.40, DEFIRO o pedido da parte exequente, e 

determino nova tentativa de citação dos executados nos endereços 

informados à fls.41/42.

Expeça-se carta precatória para seu devido cumprimento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 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.: 61165 Nr: 1165-49.2012.811.0109

 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: ALCINIRA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes para manifestarem em relação ao acórdão de 

fls.138/144 e requererem o que entender de direito.

Ciência ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.
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 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.: 72906 Nr: 1191-71.2017.811.0109

 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: ROSELI DIAS DA SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de embargos de declaração, interposto pelo advogado dativo, 

com a finalidade de revisão da sentença que não arbitrou honorários 

advocatícios, tendo em vista sua nomeação às fls.12, em face da 

ausência de núcleo da Defensoria Pública nesta urbe.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

 O presente embargos declaratórios devem ser acolhidos.

 Com efeito, a decisão embargada incorreu em erro material ao não arbitrar 

honorários advocatícios. Assim, em tempo, arbitro honorários advocatícios 

ao defensor dativo nomeado (fl.12), Dr. Paulo César Barbosa dos Santos, 

no valor de 5 URH (cinco), em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).

 Nestes termos, conforme determina o art. 911 do Código de Processo 

Civil, ACOLHO os embargos de declaração para, acrescentar tal decisum 

a sentença às fls. 24/24-v.

Após o trânsito em julgado, à Secretaria para que cumpra as 

determinações exaradas em sentença (fls. 24-V).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 66494 Nr: 960-15.2015.811.0109

 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): LUIZ GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para informar, no prazo de 10 dias, se houve 

cumprimento do acordo, sendo que o silêncio será interpretado como 

quitação do acordo, gerando a extinção do processo, bem como o seu 

arquivamento.

.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 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

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Tendo em vista que o denunciado não foi intimado, redesigno a audiência 

para o dia 05/07/2018 às 13h30min, à secretaria para que se atente ao 

prazo de intimação.

Intimem-se os denunciados para que o mesmo constitua um novo 

defensor.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h40min 

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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49335 Nr: 1160-95.2010.811.0109

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BUENO DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL BELLORINI MEZZALIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265

 Vistos etc.

DETERMINO à Secretaria que certifique o decurso de prazo, após, 

quitadas as custa processuais, se for o caso, não havendo nenhum 

requerimento, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e baixas de praxe.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44760 Nr: 512-86.2008.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CAJABI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DENILSON FABRÍCIO, MARIA CRISTINA 

MOTT GALVÃO DE ARRUDA FABRÍCIO, GIOVANNI MOTT GALVÃO DE 

ARRUDA, MIRIAN CRISTINA GONZALES MOTT DE ARRUDA, PEDRO 

SÉRGIO BARRIENTOS, CECILIA MARIA MOTT GALVÃO DE ARRUDA 

BARRIENTOS, FERNANDO MOTT GALVÃO DE ARRUDA, TANIA CRISTINA 

LAMESA MOTT GALVÃO DE ARRUDA, RENATO MOTT GALVÃO DE 

ARRUDA, ANA CLAUDIA MARUSCHI MOTT DE ARRUDA, EDUARDO 

GALVÃO DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Danilo Magon 

Barbarossa - OAB:OAB/SP 192.757, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13.968

 Vistos, etc.

Tendo em vista que se mostra conveniente a justificação prévia do 

alegado, defiro o pedido à fl. 208/212, e, DESIGNO audiência para o 13 de 

junho de 2018, às 15:30 horas.

 CITEM-SE, nos endereços de fls. 209/212, com as advertências legais, os 

requeridos e intime-os para, querendo, comparecerem à audiência de 

justificação, em que poderá intervir, por meio de advogado, conforme 

faculta o artigo 564 do Código de Processo Civil.

O prazo para contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação 

desta decisão, artigo 564, parágrafo único, do Código de processo Civil.

Por fim, defiro o requerimento à fl. 223, no que tange o endereçamento das 

publicações em nome do novo patrono. Atente-se a secretaria para que 
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as publicações sejam feitas em nome do novo procurador.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48939 Nr: 764-21.2010.811.0109

 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: PAULO SÉRGIO LUZIA

 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: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por PAULO 

SÉRGIO LUZIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, lastreada na deliberação proferida nos autos à (fls. 59/64).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 536, § 3º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46972 Nr: 756-78.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU PAIANO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6.097-A/MT

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado devidamente certificado (fl. 189), vistas ao 

MP para se manifestar sobre a prescrição (fls. 183).

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71576 Nr: 454-68.2017.811.0109

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE BURATTI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o pedido do indiciado restou prejudicado, deixo de 

apreciá-lo face de este manter sua residência nesta urbe.

Destarte, determino a secretaria que verifique o cumprimento das 

condições impostas às fls. 25/26, certificando nos autos.

 Após, vistas ao MP.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 46234 Nr: 24-97.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMASOLA S/A MADEIRAS E AGRICULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o exequente para informar o cumprimento do acordo e 

adimplemento do débito, no prazo de 20 dias.

 Consigno que a inércia fará presunção de satisfação e recebimento do 

crédito.

Após, decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48868 Nr: 693-19.2010.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL BELLORINI MEZZALIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU BUENO DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT

 -SENTEÇA-

Trata-se de ação de embargos em execução promovido por Gentil Bellorini 

Mezzalira em face de Dirceu Bueno de Godoy.

Conforme se verifica nos autos, a parte embargante foi intimada dar 

prosseguimento ao feito, porém, quitou-se inerte (fls.150), não recolhendo 

as custas.

 É o breve relatório.

 Decido.

Consubstanciado as informações certidões de decurso de prazo, 

verifica-se no caso em tela a falta de interesse de agir, uma vez que, a 

parte autora devidamente intimada, quedou-se inerte, deixando de praticar 

ato de sua competência, qual seja, recolhimento de custas judiciais, um 

dos pressupostos para a constituição de desenvolvimento válido do 

processo.

Destarte, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o decurso de prazo, efetuado o pagamento das custas processuais, 

se for o caso, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45282 Nr: 1034-16.2008.811.0109

 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: CÁTIA BERTUCHI STORCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEINZ DIETER STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202 MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12452/MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

DEFIRO o requerimento à fl.274, no que tange a expedição de ofício ao 

cartório de registro de pessoas da comarca de Rosário Oeste.

Destarte, com os documentos necessários, oficie o respectivo cartório 

para que averbe o divórcio de Cátia Bertuchi Storch.

Após, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho
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 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50214 Nr: 752-70.2011.811.0109

 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: MARCOS MEURER

 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:

 Vistos etc.

Analisando os autos, depreende-se que já foram realizadas diversas 

tentativas de citação do denunciado, as quais restaram infrutíferas. 

Ademais, a tentativa de localização de endereço atualizado do acusado 

restou frustrada.

Diante disso, defiro o requerimento do Ministério Público à (fl. 251), e, 

DETERMINO que o denunciado seja citado via EDITAL com prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.

Após, certifique-se o decurso de prazo, e vista ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 67291 Nr: 1300-56.2015.811.0109

 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: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60387 Nr: 344-45.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LAUREANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Tendo em vista que o denunciado não foi intimado, redesigno a audiência 

para o dia 05/07/2018 às 14h40min, à secretaria para que se atente ao 

prazo de intimação.

Tendo em vista a informação constante em certidão à fl. 136, FIXO os 

honorários advocatícios em 5 (cinco) URH, para a DR. Franciele Marconi 

Mario, assim, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, 

NOMEIO o DR. FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI para promover a defesa 

do réu JOEL LAUREANO FERREIRA, fixando os horários em 5 (cinco) URH.

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, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48920 Nr: 745-15.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA QUEBRADA LTDA - ME, CLÁUDIO 

BERNARDO DE ANDRADE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fl.22, INTIME-SE a parte exequente para requerer o 

que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 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.: 70592 Nr: 1551-40.2016.811.0109

 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: ILDO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE GRÃOS AGRONEGOCIOS E 

CORRETAGEM CEREAIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para informar, no prazo de 10 dias, o endereço do 

requerido a fim de que ele possa ser citado.

 Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-94.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANE RODRIGUES BARBOSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que intimo o advogado da parte autora para que 

compareça a audiência de conciliação designada para o dia 20.03.2018 às 

14:05 horas.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72603 Nr: 275-94.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 659 de 756



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) daautora, para manifestar no prazo 

de 5 dias, sobre o relatório de estudo psicossocial juntado aos autos 

(referência 9).

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73327 Nr: 631-89.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adval Junior Siqueira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROKASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 631-89.2018.811.0111 (Código 73327)

Classe – Assunto: Inexistência de Débito c/c Indenização

Requerente: Adval Júnior Siqueira da Costa

Requeridos: Eletrokasa

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 – DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

3 – POSTERGO a análise do pedido de tutela de urgência para após a 

audiência de conciliação e apresentação da contestação, eis que 

insuficientes os elementos fáticos-jurídicos descritos na exordial.

3 – DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a qual deverá 

ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o agendamento de acordo 

com a pauta disponível.

4 – CITE-SE a parte requerida e INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à solenidade, acompanhados de seus advogados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73342 Nr: 636-14.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela 

requerente Maria da Cunha e determino que o banco requerido suspenda 

os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente, bem 

como se abstenha de realizar qualquer outro desconto ou eventual 

inscrição negativa nominal em face da requerente, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).Inquestionável que o caso demanda a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento nos artigos 2º e 3º 

do CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.Em relação ao 

pedido de inversão do ônus da prova, tenho que verossímil a alegação da 

parte requerente, além de patente a sua hipossuficiência probatória, uma 

vez que a solução da demanda exigirá a prova de que o contrato não foi 

firmado entre as partes, ou seja, implica prova de fato negativo ao 

requerente, o que justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do 

inciso VIII, art. 6º do CDC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73203 Nr: 577-26.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON ANTONIO BARBOSA, ATAIDE 

MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73024 Nr: 488-03.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Auxiliadora Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51777 Nr: 1674-71.2012.811.0111

 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): Valter Miotto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Miquelin - 

OAB:4613/MT

 Autos nº 1674-71.2012.811.0111.

Código Apolo nº 51777.

Vistos em correição.

Considerando o teor do Ofício nº 179/2018/MP/MT/PJM, em que o Ilustre 

Promotor de Justiça em substituição legal não poderá comparecer nas 

audiências do dia 14 de março de 2018, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 09 de maio de 2018 às 12h15min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65975 Nr: 463-24.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT

 Certifico que a contestação juntada aos autos, foi protocolada no prazo 

legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73149 Nr: 2238-47.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSR, NADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2238-47.2017.811.0111 (Código 73149)Classe – 

Assunto:Negatória de PaternidadeRequerente: Jhonatan Silva 

RodriguesRequerido:Nycolas Arthur Duarte RodriguesVistos em 

correição.1 – RECEBO os autos no estado em que se encontram.2 – 

CONSIDERANDO a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, 

NOMEIO como defensora dativa a advogada ANDREIA FERDINANDO 

VAREA para patrocinar os interesses do requerente Jhonatan Silva 

Rodrigues.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários da 

mencionada advogada em 06 (seis) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51796 Nr: 1693-77.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL AFONSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51796

Processo nº 1693-77.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Miguel Afonso de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 106, INTIME-SE o requerente pessoalmente, 

para que demonstre seu interesse no prosseguimento do feito, devendo 

juntar aos autos cópia do requerimento administrativo.

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 à parte exequente, pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 06 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33622 Nr: 933-02.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reis Comércio de Alimentos Ltda - ME, Jair 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 933-02.2010.811.0111 (Código 33622)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Reis Comércio de Alimentos Ltda ME

Vistos em correição.

Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a resposta do Ofício 

n.1531/2015.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, remetendo os autos à Procuradoria pertinente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34028 Nr: 1338-38.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Luis Teixeira - OAB:MT 

4.737, ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:MT 9.610

 Processo nº 1338-38.2010.811.0111 (Código 34028)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública Ambiental

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Jurandir da Silva Vieira

Vistos em correição.

Designe-se audiência de conciliação, conforme a pauta da conciliadora do 

Juízo.

Designada data, intimem-se as partes para comparecerem a audiência de 

conciliação/mediação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53513 Nr: 1612-94.2013.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledocir Anholeto - OAB:7502-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1612-94.2013.811.0111 (Código 53513)

Classe – Assunto: Reintegração de Posse

Requerente: Claudir Celeste Mass

Requerido: João Baptista Becker

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pelo requerente (f.102).

Depreque-se a citação e o cumprimento da liminar concessiva de 

reintegração de posse do bem indicado na inicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 23660 Nr: 874-53.2006.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/12 (Código 23660)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: HSBC Brasil Consórcio Ltda

Requerido: Luciano Cardoso Andrade

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pelo requerente (f.180).

Retire-se a restrição de acesso dos autos, visto que o “status” de 

segredo tem pertinência até o cumprimento ou não do mandado de busca 

e apreensão, não havendo justificativa para torna-lo inacessível.

Oficie-se o Juízo Deprecado, solicitando informações sobre o cumprimento 

da missiva deprecada.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Matupá (MT), 06 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65007 Nr: 2676-37.2016.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSL, MPDEDMG, MJDSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍDIO FREITAS DA ROSA - 

OAB:17587/O

 Processo nº 2676-37.2016.811.0111 (Código 65007)

Classe – Assunto: Guarda e Alimentos

Requerente: Maria Júlia dos Santos Wagner

Requerido: Leo Carlos Wagner

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial (ref.69).

Designe-se audiência de conciliação, a qual deverá ser realizada pela 

conciliadora deste Juízo, com o agendamento de acordo com a pauta 

disponível.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à solenidade.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 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.

DEFIRO o requerimento retro (ref.38).

INTIME-SE a equipe multidisciplinar para realizar o estudo psicossocial na 

residência da parte, com prévia comunicação à advogada Lucíola, a qual 

informará o endereço para cumprimento da diligência.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73329 Nr: 634-44.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALEXANDRE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais previstos no art. 303, 

“caput”, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada, DETERMINANDO que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social IMPLANTE o beneficio de auxílio-doença a parte autora.4 - 

OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos. 5 – (...).8 – Conforme dispõe o artigo 1º da 

Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, editada pelo Conselho da 

Justiça Federal, as despesas com peritos no âmbito da jurisdição delegada 

correrão à conta da Justiça Federal, observado o limite máximo 

estabelecido na tabela da referida resolução, a qual estabelece como 

valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para honorários 

periciais, e considerando a natureza da demanda, bem como a 

complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito.9 - Levando 

em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito.10 – 

Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE 

pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(...).Como quesitos do Juízo, o Sr. Médico Perito deverá responder:(...) 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.Matupá-MT, 13 

de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29674 Nr: 133-42.2008.811.0111

 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: Sandra Nascimento Romualdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosuir José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8.011-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Vistos. (1) DISPENSO a produção de prova oral por parte da requerente, 

nos termos do Paragrafo 2ª, do Artigo 362, do Código de Processo Civil, 

uma vez que embora intimada a advogada deixou de comparecer à 

audiência de instrução (fl. 119). (2) OFICIE-SE à Agência do INSS de 

Matupá-MT para que informe se a requerente Sandra Nascimento 

Romualdo recebeu/recebe algum beneficio previdenciário. (3) Com o 

retorno do oficio INTIME-SE a parte autora e, subsequentemente a parte 

requerida e o Ministério Público para apresentação de memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64581 Nr: 2412-20.2016.811.0111

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Pommer, TEREZINHA R. FREITAS, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS, ORIVALDO PRUNELLI, NAIR DE 

FATIMA PRUINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3.536-B

 INTIMAÇÃO do advogado(a) da parte autora, para manifestar no prazo de 

5 dias, sobre a petição juntada aos autos (ref. 36).

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-35.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIO BIASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ANA RITA 

MARAFON, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

09/05/2018 ÀS 13:30 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE 

COM O RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-83.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

04/04/2018 ÀS 13H30MIN, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-98.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

04/04/2018 ÀS 13 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-68.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

04/04/2018 ÀS 14 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-38.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL FLORENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

04/04/2018 ÀS 15 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-23.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL FLORENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

04/04/2018 ÀS 15H30MIN, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-08.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL FLORENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

11/04/2018 ÀS 13 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-90.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IONE CIPRIANO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

11/04/2018 ÀS 13H30MIN, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-75.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS DA CONCEICAO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

11/04/2018 ÀS 14 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-60.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

11/04/2018 ÀS 14H30MIN, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-45.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 
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11/04/2018 ÀS 15 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-30.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SARAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

11/04/2018 ÀS 15H30MIN, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-15.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WESLEY DA SILVA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

18/04/2018 ÀS 13 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-97.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA CROSARA VELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

18/04/2018 ÀS 13H30MIN, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-82.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

18/04/2018 ÀS 14 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-67.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DAS DORES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

18/04/2018 ÀS 14H30MIN, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-52.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECLAMANTE, DRA. ELAINE FREIRE 

ALVES, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

18/04/2018 ÀS 15 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-81.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE, DR. JONES EVERSON 

CARDOSO, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

25/04/2018 ÀS 14 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-14.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JULIO TRAGINO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE, DR. JONES EVERSON 

CARDOSO, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

25/04/2018 ÀS 13 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-96.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JULIO TRAGINO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE, DR. JONES EVERSON 

CARDOSO, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

25/04/2018 ÀS 13:30 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE 

COM O RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-66.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE, DR. JONES EVERSON 

CARDOSO, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

25/04/2018 ÀS 14:30 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE 

COM O RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-57.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE, DR. JONES EVERSON 

CARDOSO, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16/05/2015 ÀS 13:30 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE 

COM O RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-27.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE, DR. JONES EVERSON 

CARDOSO, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16/05/2018 ÀS 14 HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O 

RECLAMANTE NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 7053 Nr: 2005-20.2003.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - OAB 6.189

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Moraes dos Santos, Banco do 

Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT - 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altivani Ramos Lacerda - 

OAB:2304, José Ely Queiroz - OAB:3751

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da penhora 

on line negativa, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 5597 Nr: 94-96.2005.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar e Silva, Jocelio Pereira dos 

Santos, Edivaldo de Sá Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...autos.Insetos de custas processuais, conforme previsto no artigo 90, 

§3 do Código de Processo Civil.Por via de consequência, desconstituo as 

penhoras existentes nos autos. Proceda-se com as baixas necessárias, 

oficiando o cartório de registro de imóveis, se for o caso. Condeno os 

Executados ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor dos proveitos econômicos, fundamentado no § 3° 

do art. 85 do Código de Processo Civil.Havendo custas pendentes 

intimem-se os executados para pagamento no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Tudo cumprido 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de praxe. Publicada com a inserção no 

Sistema Apolo. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das partes, nos termos do item 

914 e 915 da CNGC/MT.Intime-se e Cumpra-se.Nortelândia/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34348 Nr: 500-32.2008.811.0090

 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: FELICIANO NASCIMENTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão prolatada nos autos em apenso Código 49782.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35448 Nr: 777-14.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DE OLIVEIRA PRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte requerida para que se manifeste quanto 

ao pedido de fls. 192/193, bem como para requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47146 Nr: 1091-18.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA FREITAS DA SILVA, ALCIDIO 

PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:MT-4.936

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31755 Nr: 315-96.2005.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERZILEI PINTO MUSSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos.
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Defiro o pleito ministerial às fls. 125/131.

HOMOLOGO a desistência da testemunha de acusação, Maria Jussara 

Brisa Borges.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Franca, SP, para oitiva da 

testemunha de acusação MARINIA CRISTINA DOS SANTOS, podendo ser 

encontrada nos endereços constante às fls. 128/129.

Designo audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha de 

acusação, Darlene Fernandes, para o DIA 26 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

08H00.

Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31151 Nr: 36-52.2001.811.0090

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DE SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46195 Nr: 543-90.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.241

 Vistos.

Chamo o feito à ordem, haja vista que, não obstante a homologação da 

desistência das testemunhas e vítimas de fl. 409, a defesa também as 

arrolou, conforme se vê à fl. 215.

Com isso, intime-se a parte ré, por meio de seu advogado constituído, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, considerada a complexidade do feito, 

manifeste-se a respeito das testemunhas e vítimas de fls. 409 e 444/446, 

descrevendo concretamente as razões caso insista na oitiva com a 

informação do atual endereço de todas elas, bem como para requeira o 

que de direito, significando o silêncio a desistência tácita.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25874 Nr: 365-59.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI JOSÉ DOS SANTOS, CLEICIANE TALLIA JOSÉ 

DOS SANTOS SCARABELI, DANIELLE DAIANNE JOSÉ DOS SANTOS 

SCARABELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a petição de fls. 356/373, com 

fundamento no art. 534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46149 Nr: 497-04.2013.811.0090

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAFAELA FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se despacho anterior de fl. 131.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49782 Nr: 658-43.2015.811.0090

 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): FELICIANO NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos à execução opostos, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e 

reconheço como valor da dívida a importância de R$ 86.274,34 (oitenta e 

seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), 

atualizada até esta data (13/03/2018), inclusos neste montante os 

honorários advocatícios de R$ 7.725,18 (sete mil, setecentos e vinte e 

cinco reais e dezoito centavos), e, por consequência, determino o 

prosseguimento da execução nos autos principais sob o nº 

500-32.2008.811.0090 - Código 34348.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47652 Nr: 723-72.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça foi prolatada pelo 

Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência de ambas as parte 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, intimem-as, por meio de seus defensor nomeado ou 
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advogados constituídos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência.(...).Sem a comprovação, deverá 

a parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de 

todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55875 Nr: 731-44.2017.811.0090

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Joares Mendes, VALDECIR VIEIRA LIMA, Valter Ines da 

Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sebastião Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16910/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifico, de ofício, integralmente a decisão de fls. 39 - Ref: 09.

Assim, designo audiência de conciliação para o DIA 08 DE MAIO DE 2018, 

ÀS 09H00, com a finalidade de oferecer às partes oportunidade para se 

reconciliarem, nos termos do art. 520 do Código de Processo Penal.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37047 Nr: 728-02.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICO NUTRIÇÃO ANIMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, KAROLINE BANHOS ONTIVEROS - 

OAB:OAB/MT 11.516

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46770 Nr: 387-25.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON PEREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...).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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47416 Nr: 557-40.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611-MS

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...) .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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45225 Nr: 615-14.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADES REZENDE DE FREITAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. ... Assim, intime-a, por meio de seu defensor 

nomeado ou advogado constituído, 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.(...) 

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, deverá a 

parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de 

todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46620 Nr: 967-35.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI GERÔNIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.(...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...) 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47042 Nr: 257-78.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.(...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...) 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34654 Nr: 793-02.2008.811.0090

 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: ILSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208-A/MT

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.(...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...) 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 
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servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37855 Nr: 403-90.2012.811.0090

 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: APARECIDA ROQUE DA CRUZ FERNANDES, JOSÉ 

SIQUEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...)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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46496 Nr: 840-97.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMD, JND, JRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada.(...) Assim, intime-a, por meio de seu defensor 

nomeado ou advogado constituído, 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.(...) 

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, deverá a 

parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de 

todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47560 Nr: 646-63.2014.811.0090

 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: ZBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.(...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...) 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37245 Nr: 49-65.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA SALAORNI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.(...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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, 
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necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.(...)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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47243 Nr: 423-13.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.(...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...) 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37089 Nr: 770-51.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA TAVARES MARCOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.(...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...) 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37087 Nr: 768-81.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSF, JDSF, LMDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.(...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...) 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35446 Nr: 79-08.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFIGÊNIA DE LIMA, ALETÉIA PATRÍCIA SORNAS, 

RICARDO DE LIMA SORNAS, MARLUS ANDRÉ DE LIMA SORNAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZELINA ROCHA DA SILVA, CLAUDIONOR 

PINHEIRO DA SILVA, ALDEVINO RIBEIRO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:9.084-A, ELISANGELA MARCARI DA COSTA - OAB:10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, TALES SALES - OAB:20.768/MT

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 
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justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, 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;” (...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.

(...) Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47143 Nr: 338-27.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CÉSAR PEREIRA 

MARTINS JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.(...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...) 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37622 Nr: 175-18.2012.811.0090

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAZIDIR FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.(...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

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.(...) 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75559 Nr: 42-60.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Cristine de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Ervi Garbin - OAB:OAB/MT 3.523-B

 Posto isso, INDEFIRO o pedido da acusada Fernanda Cristine de Oliveira 

de substituição da prisão preventiva por domiciliar.Por outro lado, adite-se 

a carta precatória expedida à fl. 319, para que o réu seja cientificado da 

audiência designada para o dia 06/04/2018.Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 13 

de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67130 Nr: 477-39.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves de Souza Melo 

- OAB:13964/MT

 Tendo em vista que já aportou nos autos os Memoriais Escritos 

apresentados pela acusação, impulsiono os autos para intimação da 

defesa, para que apresente suas derradeiras alegações.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38194 Nr: 1308-97.2009.811.0091

 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: IGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESTER AMÂNCIO DA SILVA, 

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$ 569,69 (Quinhentos e sessenta e nove reais e 

sessenta e nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à margem da 

distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais..

 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, KARLA BEATRIZ 

BERNATZKY, digitei.

Nova Monte Verde, 13 de março de 2018

Karla Beatriz Bernatzky Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63690 Nr: 1565-83.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Aldino Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 Código 63690 – Autos n. 1565-93.2013.811.0091

Vistos em correição.

DETERMINO o bloqueio imediato, registrando-se a penhora do(s) veículo(s) 

para garantir o pagamento da dívida objeto da presente execução, caso 

ainda não tenha sido bloqueado.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado da penhora.

Restando infrutífera a penhora, intime-se o exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 30 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 662-77.2015.811.0091

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 67368 – Autos n. 662-77.2015.811.0091

Vistos em correição.

Designo audiência em continuação para o dia 30 de julho de 2018, às 

13h30.

Intime-se o representado, seus representantes legais, a advogada, o 

Ministério Público e as testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se 

quanto à eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas 

resida fora desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Determino que o presente feito seja REDISTRIBUÍDO e AUTUADO como ato 

infracional.

Ciência ao Ministério Público.

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.: 62237 Nr: 393-09.2013.811.0091

 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: EB, ZdRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:OAB/MT 9821-A, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Código 62237 - Autos n. 393-09.2013.811. 0091.

Despacho

Vistos em correição.

As partes são legítimas e estão bem representadas, concorrendo o 

interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido.

 Ademais, se encontram presentes todos os pressupostos processuais, 

inexistindo matérias preliminares e prejudiciais que obstem o regular 

prosseguimento do feito, porquanto a preliminar aventada pelo requerido 

confunde-se com o mérito, o qual demanda aprofundamento probatório.

Destarte, dou-o por saneado o presente o feito, no entanto, não pode ser 

julgado na fase em que se encontra (art. 355), eis que envolve o exame 

de questões de fato controvertidas consistentes, justamente, na suposta 

relação de paternidade havida entre o autor e o requerido, bem como para 

a aferição das possibilidades e necessidades das partes no que diz 

respeito ao pleito alimentar.

 Conveniente, portanto, a realização de prova técnica consistente em 

exame de DNA, na forma proposta pelo Ministério Público, para tanto, 

consignando-se tratar-se de partes beneficiárias da gratuidade de Justiça.

 Desde já, intimem-se as partes para comparecerem no Ministério Público 

para que seja realizada a coleta de material para exame.

Com efeito, defiro a produção de prova documental e oral e, 

oportunamente, será designada audiência de instrução e julgamento, se 

necessário.

Intime-se pessoalmente o requerido para que constitua novo advogado no 

prazo de 15 dias, sob pena de ser declarada revel, nos termos do artigo 

76, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Procedam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73367 Nr: 864-83.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL, ETdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 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 (R$ 402,00)como complemento de diligencia, 
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tendo em vista que foi depositado o valor de (R$16,00).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73270 Nr: 810-20.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Alimentos LTDA, Aderbal Luiz Arantes 

Júnior, Danilo de Amo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73270 – Autos n. 810-20.2017.811.0091

 Vistos em correição.

Intime-se a fazenda pública para, no prazo de 30 dias, manifestar quanto 

ao bem oferecido à penhora.

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):

 Cod. Proc.: 65677 Nr: 1496-17.2014.811.0091

 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: Maria Aparecida Tondim Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 511,26 (quinhentos e onze reais 

e vinte e seis centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da r. 

sentença de fls. 50 e cálculo de fl. 51 e 54. O valor deverá ser preenchido 

separadamente na emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: 

R$ 381,93 de Custas Judiciais e R$ 129,33 de Taxa Judiciária, gerando-se 

guia única para pagamento no valor total da condenação. A Guia deverá 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – 

Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37294 Nr: 423-83.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M Martinez Molero Comércio - ME, Marli Martinez Molero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 49/2009

Código nº 37294

Juizado Especial

Visto em Regime de Cooperação.

Considerando a apresentação do endereço da parte executada, às fls. 55, 

DETERMINO a expedição de Carta Precatória para nova tentativa de 

citação.

Sendo negativa, INTIME-SE a parte exequente através do causídico 

constituído para dar efetivo andamento ao feito, em 05 (dias) sob pena de 

extinção dos autos sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, § 

4º, da Lei 9099/95.

Decorrido eventual prazo para manifestação da parte exequente, 

certifique-se e conclusos para extinção.

Cumpra-se, com urgência, ante ao fato de o feito tramitar há 10 (dez) 

anos.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37749 Nr: 865-49.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Processo nº 2009/112

Código nº 37749

Juizado Especial

S E N T E N Ç A

Visto etc.

Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Cuida-se de ação para restituição de danos materiais e morais resultantes 

de incêndio decorrente de fio que caiu na rede de energia elétrica, e 

consumiu 5,5 alqueires de pastagem, 8.000 metros de cerca de arame liso, 

7.000 pés de café, 30 pés de laranja e a casa do autor.

Compulsando os autos, verifico que em que pese o teor da petição de fls. 

129, entendo que necessária se faz a realização de perícia para 

constatação da origem e eventual culpa pelo incêndio.

Neste sentido, é notório que o Juizado Especial não possui competência 

para processar causas de maior complexidade ante a impossibilidade de 

perícia técnica face ao seu rito.

 Assim, considerando que a complexidade da prova resulta no 

afastamento do trâmite da demanda na esfera dos Juizados Especiais, 

entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

 D I S P O S I T I V O

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

PROCESSO, o que faço SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando o que preceitua o artigo 55, da Lei 9.099/95, deixo de 

condenar o reclamante nas custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se estes autos 

com as cautelas de estilo dando-se baixa na distribuição.

P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

 Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31781 Nr: 416-77.2008.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Nunes & Cia Ltda

 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 DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA NÃO VINCULAÇÃO DOS VALORES 

DEPOSITADOS EM RAZÃO DE TEREM SIDO EFETUADOS NA CAIXA 

ECONÔMICA E NÃO NA CONTA ÚNICA DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53577 Nr: 934-57.2014.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE BEPPLER BONFOCHI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

DE REF. 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50700 Nr: 66-16.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): rudinei lopes feijó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

APRESENTE OS SEUS MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51676 Nr: 983-35.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ramos de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BOFF DALMOLIN - 

OAB:MT/11894, HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - OAB:OAB/MT 8.241-B, 

JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8.227/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, APRESENTE AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34068 Nr: 502-43.2011.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, LIBERATO LINO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, MAYCON LUIZ DUCATTI - OAB:15323/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, FIQUEM CIENTES DA 

DATA DESIGNADA PELO SR. PERITO PARA O INÍCIO DOS TRABALHOS 

EM 27/04/2018, ÀS 07 HORAS, EM FRENTE AO FÓRUM DE NOVA 

UBIRATÃ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50372 Nr: 628-59.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARCI TOLENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NADIMA FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.918, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTE ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32261 Nr: 258-85.2009.811.0107

 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): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

Caroline Locatelli - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14802

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE AS SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32518 Nr: 517-80.2009.811.0107

 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): AIRTON CAPITANIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53063 Nr: 729-28.2014.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): wkp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO 

DE REF. 61, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52035 Nr: 97-02.2014.811.0107

 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): ALBERI BRUNORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 
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- OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 

147/148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30889 Nr: 315-74.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI JOSÉ DANIELLI, ALCEU CALDARTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a pate Exequente para que no 

prazo de 10 (dez)dias, complemente a diligênca, conforme 

decisão/determinação de fls. 123.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31597 Nr: 236-61.2008.811.0107

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Torres Vedana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Pazian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:14013-A, NOILVES VEDANA - OAB:11221-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DO RECLAMADO DE FLS. 

90/101.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 67385 Nr: 1016-38.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Processo em ordem.

II. Aguarde-se a expedição de documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73891 Nr: 339-27.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Mariano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . O I. advogado da parte autora informou que este se encontra em viagem 

para tratamento médico, fazendo-se impossível seu comparecimento ao 

ato. Pede, portanto, a redesignação da audiência;

II. Defiro o pedido de redesignação, condicionado à juntada de atestado 

médico que justifique a ausência do autor, no prazo de 10 dias;

III. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76789 Nr: 135-12.2017.811.0106

 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: Valdiza da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual.

 II. CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para junta do substabelecimento 

pela advogada da parte autora.

III. Após, RETORNEM os autos conclusos. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77977 Nr: 923-26.2017.811.0106

 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: Julio Adriano Lima Rodrigues

 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: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 I. Sai à parte autora intimada para se manifestar acerca do laudo médico 

de fls. 51/55, no prazo de 10 (dez) dias, em seguida, abra-se prazo para o 

requerido.

 II. Após, RETORNEM os autos conclusos.

 III. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75191 Nr: 187-42.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96.726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101.093, 

Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78048 Nr: 964-90.2017.811.0106

 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: Pedro Borges Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76341 Nr: 814-46.2016.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ribeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96.726, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69461 Nr: 635-25.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanio Reis de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77728 Nr: 758-76.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nailê Rodrigues Mendonça

 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:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual.

 II. Sai à parte autora intimada para se manifestar acerca do laudo médico 

de fls. 67/69, no prazo de 10 (dez) dias, em seguida, abra-se prazo para o 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77203 Nr: 380-23.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 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:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76176 Nr: 735-67.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78043 Nr: 959-68.2017.811.0106

 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: Nilce Maester Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Pelos fundamentos expostos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria rural por idade, o que faço com fulcro nos art. 39, I c.c 55 § 

3.º e art. 142, da Lei n. 8.213/91, e Súmula 149 do STJ e Súmula 27 do 

TRF1. Por conseguinte, DECLARO resolvido o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.II. CONDENO a requerente ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO sua exigibilidade, 

vez que DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do NCPC.III. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.IV. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as baixas 

e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76869 Nr: 183-68.2017.811.0106

 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: Delcides da Cruz Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Pelos fundamentos expostos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria rural por idade, o que faço com fulcro nos art. 39, I c.c 55 § 

3.º e art. 142, da Lei n. 8.213/91, e Súmula 149 do STJ e Súmula 27 do 

TRF1. Por conseguinte, DECLARO resolvido o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.II. CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO sua exigibilidade, 

vez que DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do NCPC.III. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.IV. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as baixas 

e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77454 Nr: 550-92.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).V. Sem custas judiciais, em atenção 

à Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. Deixo de remeter os 

autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VII. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VIII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: A) o nome da segurada: ANA 

ROSA DA SILVA; B) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; 

C) a renda mensal atual: um salário mínimo; D) a data de início do benefício 

– DIB: 23.05.2016 (data do indeferimento administrativo); F) a renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; G) data do início do pagamento: 
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30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68838 Nr: 13-43.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ordalice Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, iniciado por ORDALICE 

RODRIGUES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS, em que fora efetuado o pagamento da obrigação por parte 

do executado, conforme comprovado nos autos às fls. 117/118.

Os respectivos RPV’s foram expedidos (fls. 117/118) e a expedição dos 

alvarás foi solicitada pelo requerente (fls. 119).

 É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais, 

suspendendo a cobrança em virtude do deferimento do benefício da 

Justiça Gratuita (fls. 56).

III. EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás, conforme conta informada (fls. 

119-verso).

IV. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

V. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74930 Nr: 56-67.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMdSS, VGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerente solicitou a redesignação da audiência 

agendada para o dia 21/03/2018, uma vez que o requerido já se encontra 

com audiência marcada na mesma data e horário na Justiça Eleitoral de 

Nova Xavantina/MT, conforme documentação contida às fls. 71/72, 

REDESIGNO a audiência para o DIA 19 de ABRIL de 2018, às 08h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes expedindo o necessário para realização do ato.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71083 Nr: 333-88.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Neves da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, iniciado por GERALDA NEVES 

DA SILVA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS, em que fora efetuado o pagamento da obrigação por parte do 

executado, conforme comprovado nos autos.

Os respectivos RPVu8’s foram expedidos (fls. 126/127) e a expedição 

dos alvarás foi solicitada pelo requerente (fls. 130/131).

 É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais, 

suspendendo a cobrança em virtude do deferimento do benefício da 

Justiça Gratuita (fls. 26).

III. EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás, conforme conta informada (fls. 

130/131).

IV. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

V. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76176 Nr: 735-67.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. 

Serão acrescidas dos juros moratórios na forma da Lei n° 9.494, redação 

dada pela Lei n° 11.960 e também na forma da ADIn 4.357/DF, STF, em 

caso de inadimplemento.III. A correção monetária das parcelas devidas 

será feita de acordo com a Lei Federal n. 6.899/81, observando-se os 

índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para 

Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida, conforme jurisprudência do STJ. IV. Com 

fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).V. Sem custas judiciais, em atenção à Lei Estadual n. 7.603 do 

Estado do Mato Grosso.VI. Deixo de remeter os autos para reexame 

necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em 

vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, 

art. 496, § 3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VII. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. VIII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico 

síntese do julgado: A) o nome da segurada: MARIA DAS GRAÇAS DA 

SILVA; B) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; C) a 

renda mensal atual: um salário mínimo; D) a data de início do benefício – 

DIB: 10.08.2016 (data do requerimento administrativo); F) a renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS; G) data do início do pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78462 Nr: 50-89.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, no momento, INDEFIRO o pedido de guarda unilateral.Em termos de 

prosseguimento do feito DETERMINO:I. DEFIRO o benefício da assistência 

judiciária gratuita;II. INTIME-SE a Equipe Interprofissional (Assistente Social 

e Psicóloga) desta Comarca para que, no prazo de 20 dias, realize Estudo 

Psicossocial junto ao requerente. EXPEÇA-SE carta precatória à comarca 

de Goiânia para CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da requerida a fim de que 

compareça à audiência de conciliação abaixo designada, solicitando, 

desde já, ao juízo deprecado, que determine a realização de estudo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 677 de 756



psicossocial junto à requerida e à adolescente;III. DESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 19 DE ABRIL DE 2018, ÀS 08h00min (MT).IV. Ante a 

informação de que a adolescente estaria se prostituindo a pedido da 

própria mãe, EXPEÇAM-SE ofícios ao Conselho Tutelar da Comarca de 

Goiânia e ao órgão do Ministério Público com atribuição para casos desta 

natureza naquela comarca, para que, respeitada a independência e 

autonomia funcional, tomem conhecimento do caso providenciando as 

medidas que entenderem pertinentes; V. Sendo infrutífera a conciliação 

fica a requerida intimada para que apresente resposta no prazo legal (15 

dias), nos termos do art. 335, caput, do CPC;VI. Ciência ao Ministério 

Público.VII. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76341 Nr: 814-46.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ribeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96.726, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Serão acrescidas dos juros moratórios na forma da Lei n° 9.494, 

redação dada pela Lei n° 11.960 e também na forma da ADIn 4.357/DF, 

STF, em caso de inadimplemento.III. A correção monetária das parcelas 

devidas será feita de acordo com a Lei Federal n. 6.899/81, 

observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida, conforme 

jurisprudência do STJ. IV. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).V. Sem custas judiciais, em atenção à Lei Estadual 

n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. Deixo de remeter os autos para 

reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VII. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VIII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: A) o nome da segurada: IZABEL 

RIBEIRO COSTA; B) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; 

C) a renda mensal atual: um salário mínimo; D) a data de início do benefício 

– DIB: 25.07.2016 (data do requerimento administrativo); F) a renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS; G) data do início do pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 150-15.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivandro Tenorio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. VIII. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as 

anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: a) o nome do 

segurado: IVANDRO TENÓRIO DE OLIVEIRA; b) o benefício concedido: 

aposentadoria por tempo de contribuição; c) a renda mensal atual: 100% 

sobre o RMI; d) a data de início do benefício – DIB: 23.02.2015 (data do 

requerimento administrativo); e) a renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do 

INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) 

dias”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77753 Nr: 777-82.2017.811.0106

 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: Arlinda Barbosa Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 em caso de inadimplemento.A correção monetária das parcelas devidas 

será feita de acordo com a Lei Federal n. 6.899/81, observando-se os 

índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para 

Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida, conforme jurisprudência do STJ.Com fulcro 

no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os honorários advocatícios em 10%, 

devendo este incidir tão somente sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). ISENTO o INSS das custas judiciais, em face do 

determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.DEIXO 

de remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a mil salários mínimos, conforme artigo 496, §3º, I, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: a) nome do (a) segurado (a): 

ALDERINA DOS REIS SILVA; b) benefício concedido: pensão por morte de 

trabalhador rural; c) renda mensal atual: R$ 937,00 - salário mínimo -; d) 

data de início do benefício – DIB: 23.09.2009 (data da entrada do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77978 Nr: 924-11.2017.811.0106

 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: Cidelia Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Pelo o que foi exposto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

condenar o réu a pagar a autora o salário-maternidade equivalente ao 

período de 120 (cento e vinte) dias a requerente CIDELIA SANTOS 

OLIVEIRA pelo nascimento de Josué Gomes de Oliveira, a contar da data 

do parto da criança (06.06.2015– fls. 13), o que faço com fulcro assente 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O valor do 

salário-maternidade será equivalente ao do salário mínimo na época em 

que cada prestação se tornou devida.Os juros de mora incidem a partir da 

citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”).Determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Deixo de determinar a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por incidir notoriamente a 

hipótese do artigo 496, § 3º e ss, do NCPC.Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

Superior Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77203 Nr: 380-23.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos
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 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:

 CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as 

anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: A) o nome da 

segurada: MARIA APARECIDA DOS SANTOS; B) o benefício concedido: 

aposentadoria por idade rural; C) a renda mensal atual: um salário mínimo; 

D) a data de início do benefício – DIB: 30.08.2016 (data do requerimento 

administrativo); F) a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; G) 

data do início do pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69088 Nr: 260-24.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Maria da Silva Damassena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a presente execução deve permanecer suspensa, conforme 

decisões anteriores (fls. 1058 e 1104), tendo em vista que a Ação 

Ordinária que tramita na 3° Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT 

se encontra pendente de julgamento quanto ao pedido de alargamento das 

dívidas rurais, estando o processo em carga com Tribunal de Justiça 

desde 2015.

Portanto, no momento deixo de apreciar os pedidos de fls. 1088/1096, 

1137/1152 e 1165.

 OFICIE-SE à 3º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, solicitando 

informações quanto ao andamento do processo de nº 

342-22.2000.811.0004 – Cód. 20682 (559/2000).

Não havendo modificação quanto à situação do feito, os autos devem 

aguardar o período de suspensão em secretaria.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78042 Nr: 958-83.2017.811.0106

 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: Izabel Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: A) o nome da segurada: IZABEL 

MARIA DE JESUS; B) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; 

C) a renda mensal atual: um salário mínimo; D) a data de início do benefício 

– DIB: 06.09.2017 (data do requerimento administrativo); F) a renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS; G) data do início do pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69088 Nr: 260-24.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Maria da Silva Damassena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A correção monetária das parcelas devidas será feita de acordo com a 

Lei Federal n. 6.899/81, observando-se os índices previstos no Manual de 

Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida, conforme 

jurisprudência do STJ.IV. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).V. Sem custas judiciais, em atenção à Lei Estadual 

n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. Deixo de remeter os autos para 

reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VII. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VIII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: A) o nome da segurada: ILDA 

MARIA DA SILVA DAMASSENA; B) o benefício concedido: aposentadoria 

por idade rural; C) a renda mensal atual: um salário mínimo; D) a data de 

início do benefício – DIB: 12.05.2010 (data do início da ação); F) a renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; G) data do início do pagamento: 

30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78267 Nr: 1072-22.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Resplande Busnardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7396, 

Zélia Martini Nogueira - OAB:MT 7.675

 Tendo em vista a informação veiculada às fls. 205, SUSPENDO o 

processo e, via de consequência, cancelo a audiência designada para o 

dia 15/03/2018.

Quanto ao pedido de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, 

INDEFIRO, neste momento, posto que, conforme informado, o réu se 

encontra internado no Hospital Regional de Rondonópolis, devendo ali 

permanecer até que receba alta médica, ocasião em que se reavaliará, 

face a seu estado de saúde e instalações médicas disponíveis na 

penitenciária, a necessidade e adequação da medida cautelar.

OFICIE-SE à Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa – Mata Grande, 

Rondonópolis para que informe ao juízo as condições de suas instalações 

médicas e capacidade de receber o réu após o período de internação no 

Hospital.

OFICIE-SE ao Hospital Regional de Rondonópolis para que encaminhe ao 

juízo o prontuário médico do réu e informe o atual estado de suas 

faculdades mentais, bem como para que informe imediatamente o juízo em 

caso de alta.

INTIME-SE a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67262 Nr: 888-18.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda., Milton Dabul Pompeu Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Lourencette, Marlon César Silva 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sergio Guerrise - 

OAB:MT/10.124, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:OAB/MT: 5629

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposto por MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS em face do MARLON CÉSAR SILVA MORAES, na 

qual foi realizada a penhora dos valores executados via Bacenjud.

Às fl. 149, o exequente informa concordância com o valor penhorado e 

pugna pela liberação de alvará em seu favor.

O executado nada se manifestou.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Verifica-se que o valor penhorado em nome do executado é o equivalente 

ao débito atualizado, razão pela qual o feito deve ser extinto, nos termos 

dos artigos 924, II e 513, ambos do Código de Processo Civil.

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 
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obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

Desta forma, inexiste óbice para a liberação do numerário em favor do 

exequente com a consequente extinção do feito.

Diante do exposto:

 I. JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do contido no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil;

 II. DETERMINO a expedição de alvará, conforme requerido à fl. 149;

III. Custas remanescentes deverão ser pagas pelo executado;

IV. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo;

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78180 Nr: 1036-77.2017.811.0106

 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: GTdS, SMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Incialmente, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que está 

documentado nos termos do acordo que as partes possuem patrimônio e, 

inclusive, a requerente receberá valor relevante e 01 (uma) casa do autor, 

que arcará ainda com as dívidas do casal, não se enquadrando estes nas 

hipóteses legais de concessão do benefício.

Desta forma, consoante artigos 292, § 3º do CPC, corrijo o valor da causa 

e o arbitro em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

INTIMEM-SE os autores para recolherem o valor das custas 

correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito sem apreciação do mérito.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76429 Nr: 864-72.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TICD, MMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a informação de que a carta precatória expedida para citação do 

requerido não foi cumprida em tempo hábil (fls.51), CANCELO a audiência 

designada às fls. 46.

Sendo assim, AGUARDE-SE o retorno da carta precatória. Caso seja 

cumprida com sucesso, será designada nova audiência de tentativa de 

conciliação, intimando-se as partes, caso contrário, intime-se a parte 

autora para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias de forma a 

viabilizar a citação.

INTIME-SE a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71274 Nr: 558-11.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16.585/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484/A

 INTIME-SE a parte autora pessoalmente o seu advogado via DJE, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74804 Nr: 2-04.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIRGILIO GASPARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DONIZETH GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO QUEIROZ - 

OAB:249042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito, promovido por José 

Virgílio Gasparo em face de Aparecido Donizeth Gomes.

Tentada a citação pessoal do requerido via AR, a mesma não foi possível 

pela ausência do requerido (fls. 24).

Deferida a busca de endereço do requerido via Infojud, o mesmo não foi 

localizado e o autor permaneceu inerte após intimação para manifestação, 

o que persistiu mesmo após sua intimação pessoal (fls. 48).

Logo, aplicável o disposto no art. 485, inciso III, §1º, 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;

DISPOSITIVO:

Pelos fundamentos expostos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC;

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais, suspendendo sua 

exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 

15).

Certificado o transito em julgado, arquive-se com baixas e anotações 

regulamentares.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76961 Nr: 229-57.2017.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMSC, AdRS, WHSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o requerido não foi localizado para citação/intimação, 

conforme certidão de fls. 39, não foi realizada a audiência designada para 

o dia 14/03/2018.

Quanto ao pedido do requerente pela citação por edital (fls. 41), a mesma 

é excepcional, devendo ser deferida apenas quando esgotados os meios 

de se obter o atual paradeiro do réu, sob pena de nulidade.

Sendo assim, no intuito de evitar a produção de vícios que comprometam o 

provimento jurisdicional e em observância ao princípio da cooperação que 

orienta o processo, INDEFIRO o pedido de citação por edital e DETERMINO 

à Serventia que realize busca nos sistemas SIEL e INFOJUD.

Com a obtenção de novo endereço, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação. Na impossibilidade de localização de novo endereço fica 

desde já deferido o pedido de citação por edital.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-87.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Processo: 8010013-87.2015.8.11.0106 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução de honorários 
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advocatícios fixados em sentenças já transitadas em julgado, referentes à 

atuação de profissional como advogado dativo. Foi efetuado o bloqueio de 

valores via BACENJUD para pagamento da obrigação por parte do 

executado. No ID nº Num. 10897272 foi certificado o decurso in albis do 

prazo para interposição de impugnação à penhora pelo executado. O 

exequente pugna pela expedição de alvará seu favor e extinção do feito 

pelo pagamento. Fundamento e Decido. Pelo que se verifica, o valor 

bloqueado é suficiente para quitar o débito e, não apresentada 

impugnação pelo executado, o feito deve ser extinto, nos termos do artigo 

924, II e 513, ambos do Código de Processo Civil. Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Art. 513. O cumprimento 

da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no 

que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da 

Parte Especial deste Código. Diante do exposto: I. JULGO EXTINTO o 

presente processo, nos termos do art. 924, II, e 513 do Código de 

Processo Civil; II. DETERMINO a expedição de alvará do valor bloqueado 

em favor do exequente; III. Sem custas e honorários, em atenção ao 

disposto na Estadual nº 7.603/2001. IV. Inexistindo requerimentos 

pendentes de apreciação, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-97.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CORREIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010163-97.2017.8.11.0106 REQUERENTE: BENEDITO CORREIA 

DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BMG Considerando que o requerido foi 

citado e intimado no dia 02/10/17, e que a audiência de conciliação se 

encontrava designada para este dia 02/10/17, DEFIRO o pedido de 

redesignação da audiência, portanto, DESIGNE-SE nova audiência de 

conciliação, conforme pauta da Conciliadora. Quanto ao pedido de 

reconsideração da decisão que concedeu a tutela antecipada, INDEFIRO 

uma vez que não alteradas as circunstância que justificaram sua 

concessão. Intimem-se as partes. Novo São Joaquim/MT, 15 de fevereiro 

de 2018. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-97.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CORREIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 14/05/2018 Hora: 09:15 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 

Novo São Joaquim, 14 de março de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-14.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000179-14.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MARIA IZABEL DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Visto, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual opino pelo indeferimento de produção de novas provas. A 

requerente alega, em síntese, que tem sofrido descontos em seu benefício 

previdenciário de nº 0563252189, referente a um empréstimo, sob a 

proposta de nº 50000000000001651278 junto à requerida, empréstimo que 

a requerente nunca contratou ou solicitou. No ID. Num. 10824678, foi 

deferida a tutela, nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de tutela 

provisória e DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da intimação, a SUSPENSÃO dos descontos 

efetuados realizado no benefício de nº 0563252189 da requerente, 

referente aos valores de: R$ 57,18 (cinquenta e sete reais e dezoito 

centavos), discutido nestes autos, bem como se ABSTENHA de inserir o 

nome da requerente ao Serviço de Proteção ao Crédito, até julgamento 

final do processo ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram 

o presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus. Em 

caso de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).” O requerido, em defesa, 

arguiu preliminar de incompetência do Juizado e preliminar de falta de 

interesse de agir, alega que a cobrança é referente a débito decorrente de 

contrato firmado, apresentando o mencionado contrato (Cédula de Crédito 

Bancário, Autorização para Consignação de Empréstimo e autorização 

para desconto em folha de pagamento) e documentos complementares 

dele decorrentes. OPINO, para a retificação do polo passivo, para constar 

BANCO INTER S.A., CNPJ 00.416.968/0001-01. OPINO, por rejeitar a 

preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de 

prova pericial, haja vista que as provas constantes nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. OPINO, ainda por rejeitar a 

preliminar de ausência de interesse de agir, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. Na data de 

04 de Dezembro de 2017 foi realizada audiência de conciliação, estando 

presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 

10952428. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que o Banco requerido se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e trouxe aos 

autos contrato firmado com a requerente que comprova a existência de 

relação jurídica entre as partes contendo assinatura idêntica à da 

reclamante, bem como documentos pessoais. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ 

QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DO AUTOR. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO AUTOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia 

técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente 

idêntica a do autor no decorrer da lide, bem como a do documento de 

identidade acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, acostando 

cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e documentos do autor, 

afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014)”. 

Ademais, embora a requerente afirme não contratou os serviços, foi 

juntado comprovante de pagamento (Num. 10942069), o qual não foi 

impugnado especificamente. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo que se 

falar em cobrança indevida. Corroborando: “Ação Declaratória de 
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Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pelo autor inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012)”. Todavia, no 

presente caso, pelos documentos juntados ao processo, verifica-se que a 

parte requerente agiu irresponsavelmente e de má-fé, alterando a verdade 

dos fatos. Assim, deverá responder pelas perdas e danos causados ao 

requerido. Desta forma, é necessária a aplicação da multa por litigância de 

má-fé, pagamento de custas e taxas do processo e condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei 

9.099/95. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela Reclamante na petição inicial. OPINO PELA CONDENAÇÃO da 

requerente à pena de litigância de má fé, no valor de 10% do valor 

corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, 

do Código de Processo Civil; OPINO PELA CONDENAÇÃO da requerente, 

na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando em 

conta os critérios do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO 

POR INDEFERIR, o pedido de justiça gratuita, pois não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste beneficio, o qual, diga 

se deve ser exceção e não regra. OPINO, para REVOGAR a Tutela 

deferida, ao ID 10824678. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-29.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000178-29.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MARIA IZABEL DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual opino pelo indeferimento de produção de novas 

provas. A requerente alega, em síntese, que tem sofrido descontos em 

seu benefício previdenciário de R$ 395,05, em 72 parcelas no valor de 

parcela R$ 11,33, sob CONTRATO nº 557111612, com previsão de termino 

em 07/03/2021, empréstimo que a requerente nunca contratou ou solicitou. 

O requerido, em defesa, arguiu preliminar de incompetência do Juizado, 

alega que a cobrança é referente a débito decorrente de contrato firmado, 

apresentando o mencionado contrato (Cédula de Crédito Bancário, 

Autorização para Consignação de Empréstimo e autorização para 

desconto em folha de pagamento) e documentos complementares dele 

decorrentes. OPINO, por rejeitar a preliminar de incompetência do juízo por 

necessidade de realização de prova pericial, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Na 

data de 04 de Dezembro de 2017 foi realizada audiência de conciliação, 

estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme 

ID. Num. 10951797. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que o Banco requerido se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e 

trouxe aos autos contrato firmado com a requerente que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes contendo assinatura idêntica 

à da reclamante, bem como documentos pessoais. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DO 

AUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO AUTOR. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a do autor no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos do autor, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014)”. Ademais, embora a requerente afirme não 

contratou os serviços, porém foi juntado comprovante de TED para sua 

conta bancaria (Num. Num. 10947754), o qual não foi impugnado 

especificamente. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. Corroborando: “Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 

inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pelo autor inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012)”. Todavia, no presente 

caso, pelos documentos juntados ao processo, verifica-se que a parte 

requerente agiu irresponsavelmente e de má-fé, alterando a verdade dos 

fatos. Assim, deverá responder pelas perdas e danos causados ao 

requerido. Desta forma, é necessária a aplicação da multa por litigância de 

má-fé, pagamento de custas e taxas do processo e condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei 

9.099/95. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela Reclamante na petição inicial. OPINO PELA CONDENAÇÃO da 

requerente à pena de litigância de má fé, no valor de 10% do valor 

corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, 

do Código de Processo Civil; OPINO PELA CONDENAÇÃO da requerente, 

na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando em 

conta os critérios do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO 

POR INDEFERIR, o pedido de justiça gratuita, pois não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste beneficio, o qual, diga 

se deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-22.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NELITA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010168-22.2017.8.11.0106 REQUERENTE: NELITA MARTINS 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG Visto, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

não sendo necessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

opino pelo indeferimento de produção de novas provas. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, proposta por NELITA MARTINS DE SOUZA em face de BANCO 

BMG S.A, processo objetivando o cancelamento de contrato de 

empréstimo em cartão de crédito, bem como restituição dos valores já 

pagos em dobro. Alega a parte autora que realizou contrato de empréstimo 

consignado com o requerido, porém, meses após a celebração do 

empréstimo, foi surpreendida com o recebimento de faturas para 

pagamento de cartão de crédito. No ID Num. 9058859, foi concedida a 

tutela provisória, nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de tutela 

provisória e DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da intimação, a SUSPENSÃO dos descontos 

efetuados no benefício previdenciário da autor, exclusivamente no que 

toca à taxa de cartão de crédito (RMC), bem como SE ABSTENHA de 

incluir o autor em cadastro de maus-pagadores, até o julgamento final do 

processo ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram o 

presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus.” Em 

contestação, arguiu o Réu inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, 

alega o Banco requerido que ao verificar em seus sistemas, não há 

nenhum contrato de cartão de crédito em aberto no nome ou CPF da parte 

autora, sendo defeso ao Réu produzir provas negativas contra si. Aduz 

que, não há como prevalecer os argumentos genéricos emanados na 

exordial, eis que não há comprovação nenhuma de que trata-se de um 

contrato ativo do Banco BMG S.A, sendo de rigor a IMPROCEDÊNCIA da 

ação. Na data de 04 de dezembro de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera. 

Destaco que, o documento Num. 7960686 (detalhamento de crédito), 

apresentado pela parte requerente não possui a informação de que os 

descontos estão sendo realizados pelo Banco BMG e em manifestação o 

mesmo apresentou tela sistêmica, Num. 10785984, aonde consta a 

informação de que a Autora não é cliente do requerido. Desta feita, 

referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pelo requerido, além do que, a autora não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, 

haja vista que aduziu o débito ser indevido, no entanto nada juntou que 

comprove suas alegações. Ora, a requerente deveria, quando da 

impugnação deveria trazer aos autos comprovação do que alegou em sua 

inicial, fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 333 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Desta feita, vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência dos pedidos em seu 

desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de 

referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si 

só à certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA 

PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal 

ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se 

provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, 

Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto o pleito de repetição 

de indébito e indenização por danos morais, eis que não há provas 

suficientes de que houve abalo, uma vez que, a parte Autora não 

comprovou que os descontos indevidos foram realizados pelo Banco 

requerido. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos 

pedidos formulados pela parte autora. Por pertinência, OPINO POR 

REVOGAR a tutela concedida ao ID de nº. 9058859 Deixo de condenar a 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-38.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JORDEMIRA DAMASSENA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 14/05/2018 Hora: 09:45 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 

Novo São Joaquim, 14 de março de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-29.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NELITA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 14/05/2018 Hora: 10:00 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 

Novo São Joaquim, 14 de março de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78530 Nr: 272-90.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU BRIONI ROMUALDO, JUCEMARA 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e despesas 
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processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, 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.Não encontrado o [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74203 Nr: 1076-92.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN JHONE DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal e condeno LUAN JHONE DE OLIVEIRA PINTO à pena de 01 (um) 

ano, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa 

no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, 

bem como a pena de 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de detenção, 

pela prática do crime previsto no artigo 329 do Código Penal.Em atenção 

ao que dispõe o artigo 33, § 2º, Código Penal, tendo-se em conta ainda 

que o acusado não é reincidente, fixo o REGIME ABERTO para o início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade.De acordo com o disposto no 

artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença 

penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do 

acusado. No caso dos autos, nota-se que o réu encontra-se preso 

preventivamente desde o dia 03/05/2017. Realizada a detração, 

verifica-se que resta ao réu a pena 05 meses e 23 dias de reclusão e 20 

(vinte) dias multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente 

à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do 

Código Penal, bem como a pena de 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de 

detenção, pela prática do crime previsto no artigo 329 do Código. Deixo de 

substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direito, com 

fundamento no artigo 44, inciso III do Código Penal.CONDENO, ainda, o 

acusado ao pagamento das custas processuais, no prazo de cinco dias, 

contados da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos 

do item 2.28.2 da Secção 28 da CNGC-CGJ. Mas, considerando tratar-se 

de réu assistido por advogado dativo, declaro isenção de pagamento.Em 

atenção ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, concedo ao 

acusado o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena em 

concreto aplicada ao caso. Expeça-se, incontinenti Alvará de Soltura do 

réu, colocando-o imediatamente em liberdade – SALVO DE POR OUTRO 

MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER PRESO...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68627 Nr: 259-62.2016.811.0095

 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: NOE FRANCISCO PAZ, GELSY MOURA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A Integração, Desenvolvimento e 

Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:MT nº3624

 Vistos.

Certifique-se a escrivania o decurso de prazo sem manifestação dos réus 

incertos e desconhecidos, bem como dos confinantes.

Ainda, intime-se a Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso, 

conforme endereço informado à fl. 85.

Tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública 

nesta Comarca, nomeio o advogado Dr. LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO, OAB-MT 11.961, como patrono dos autores, razão pela qual 

concedo vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Caso o d. causídico aceite o encargo, promova a escrivania as alterações 

necessárias junto ao sistema Apolo.

Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado nomeado a quantia 

de 3 URHs, o que corresponde ao valor de R$ 2.640,00 (dois mil, 

seiscentos e quarenta reais).

 Às providências. Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78712 Nr: 375-97.2018.811.0095

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT nº20750

 Vistos. Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, 

dentre elas a repercussão da conduta imputada ao requerente, à 

probabilidade de reiteração da conduta criminosa e de descrédito da 

sociedade com a Justiça, entendo necessária a manutenção da 

segregação cautelar do indiciado, por estarem presentes os requisitos e 

os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, em 

consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido e 

mantenho a prisão preventiva de DEOLINDO ALVES DA SILVA com o 

escopo de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código 

de Processo Penal. Intimem-se o patrono do réu e o digno representante 

do Ministério Público. Comunique-se a autoridade policial. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-10.2017.8.11.0095

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:

JOAO CORREA (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 16/08/2018, 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, 14 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-92.2017.8.11.0095

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:

COMERCIO DE PECAS LIVRE ACESSO 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 16/04/2018, 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, 14 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-77.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:
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CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VIANA DE SOUSA (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, 14 de março 

de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-62.2017.8.11.0095

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:

JOSE SCHWAICERSKI (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 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, 14 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-47.2017.8.11.0095

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:

LIANE NADIR RHODEN (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 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, 14 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-32.2017.8.11.0095

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:

MARCELO VOLPE (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 9h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer comparecer a 

audiência juntamente com a parte do processo. Paranaíta/MT, 14 de março 

de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-17.2017.8.11.0095

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:

MARILUZI MOTA ALVES (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 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, 14 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45174 Nr: 995-76.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Rodrigo Gonzatto, Juarez Mallmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, tendo em vistas que só efetuou o pagamento de 

01 (uma) diligência, e o referido mandado consta 02 (dois) endereços 

diferente, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos 

para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54420 Nr: 597-61.2016.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariledi Araujo Coelho Philippi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Vereadores de Pedra 

Preta (MT) na pessoa de sua Excelência o EMINENTE PRESIDENTE DA 

MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 

PEDRA PRETA (MT), Sr. Laudir Martarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira Silva Becker 

- OAB:MT/17.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

interposta pelo MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILLIPI em desfavor da 

CÂMARA LEGISLATIVA DE PEDRA PRETA-MT, representada por seu 

presidente Laudir Matarello.

A impetrante, em cota de ref. 37, peticionou pela extinção informando que 

não possui mais interesse em continuar com a referida ação, ante a perda 

do seu objeto.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 685 de 756



Instado a manifestar-se, o parquet (ref. 40) pugnou que seja acolhida o 

pedido da impetrante, alegando, ainda, longo decurso do tempo e 

esvaziamento da pretensão da ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em detida análise aos autos, entendo que realmente ocorreu a perda do 

interesse de agir, e ao esvaziamento do objeto, de mod que impõe-se a 

extinção do processo pela perda superveniente do objeto.

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67315 Nr: 448-94.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYLA DA SILVA FARIA, THAIS RODRIGUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR BRITO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, interposta por THAYLA DA 

SILVA FARIA representados por sua genitora THAIS RODRIGUES DA 

SILVA, em face de JULIO CEZAR BRITO DE FARIAS, devidamente 

qualificado nos autos.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil, sendo assim, recebo a 

presente inicial.

 Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome.

Havendo o pagamento, justificativa ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se o Ministério Público para manifestação.

Ciência a Defensoria Pública.

Após, venham-me os autos conclusos.

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): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67274 Nr: 427-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Rodrigues dos Santos, GdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Aranha Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, é plausível a fixação dos alimentos provisórios em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos em favor do 

menor a partir da citação, uma vez que a requerente não comprovou 

documentalmente qual valor o requerido aufere de renda 

atualmente.Ademais, a quantia ora arbitrada é suficiente para arcar com 

os gastos que o autor possui, bem como se faz necessário salientar que a 

representante do autor também possui a obrigação de arcar com as 

despesas do menor.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 18 de julho de 2018, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo,Público.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 12 de março de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67377 Nr: 468-85.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCdSG, YVMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 18 de julho de 2018, às 08h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Concedo aos requerentes os benefícios da 

assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50.Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no 

artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, 

devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte requerida de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67543 Nr: 525-06.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Silvio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade rural na 

condição de segurado especial, ajuizada por Sebastião Silvio, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificados nos 

autos sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício denominado 

aposentadoria por idade rural condição de segurado especial.
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Na exordial juntou documentos de fls.13-44, e pugnou pelos benefícios da 

justiça gratuita, bem como pela concessão do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

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): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66689 Nr: 161-34.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação guarda judicial com pedido de exoneração de alimentos 

proposta por Rogério Miranda Barbosa.

Analisando a exordial nota-se que figura no polo passivo, apenas, a 

genitora Tatiane da Conceição Pereira.

 Na ação que versa sobre alimentos devem figurar o(s) credor(es) e o(s) 

devedor(es) destes, nos polos ativo e passivo.

 Desta forma, nos termos do artigo 321 do CPC, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que seja emendada a inicial, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, a fim de corrigir o polo passivo da demanda, devendo, os 

menores, figurar como requeridos na exordial, devidamente 

representados.

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): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66971 Nr: 287-84.2018.811.0022

 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: VICTOR HUGO GUIMARÃES POLVORE PRADELA, 

GUSTAVO HENRIQUE GUIMARÃES POLVORE PRADELA, LUIZ HENRIQUE 

GUIMARÃES POLVORE PRADELA, GEISE CRISTIANE GUIMARÃES 

POLVORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250, Taíse Pradela Porto - OAB:13232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De acordo com o disposto no artigo 1º da Lei n. 6.858/80 e o artigo 2º do 

Decreto n.º 85.845/81, intime-se o autor para juntar aos autos a certidão 

de existência ou inexistência de dependentes da falecida habilitados junto 

ao órgão previdenciário ou habilitados a pensão por morte no órgão 

municipal, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, 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): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67375 Nr: 467-03.2018.811.0022

 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: DAIANE ALVES NUNES, GAO, GADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JESUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de liminar e, ante os 

termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, é 

plausível a fixação dos alimentos provisórios em 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos em favor do menor a 

partir da citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 18 

de julho de 2018, às 08h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.Cite-se a parte requerida para comparecer a audiência de 

conciliação, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67580 Nr: 539-87.2018.811.0022

 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: ANIDETE BRANDÃO DOS SANTOS, EVBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAX VINICIO OLIVEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar e, ante os 

termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, é 

plausível a fixação dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, a serem pagos em favor do menor a partir da 

citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 18 

de julho de 2018, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.Cite-se a parte requerida para comparecer a audiência de 

conciliação, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 
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(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu advogado da audiência de conciliação 

designada.Ciência ao Representante do Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 13 março de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64508 Nr: 2424-73.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina de Assunção Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos(a) Advogados(a) Parte Autora, para apresentaem 

Impugnação às Contestações de Ref 18 e 20, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50475 Nr: 786-73.2015.811.0022

 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: Juliana de Souza, EVdSC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora, paa apresentar nos autos, 

a Impugnação à Contestação de Ref 64, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62189 Nr: 1434-82.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Coletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Card Administradora de Cartão de 

Credito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225, Reinaldo Manoel Guimarães - 

OAB:OAB/MT 20.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora ,para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 28/29, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67277 Nr: 429-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56496 Nr: 1365-84.2016.811.0022

 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:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, proposta por ITAÚ UNIBANCO 

S/A, em face de D APARECIDO ALVES – ME e DEOSDETE APARECIDO 

ALVEZ e outros, devidamente qualificados nos autos.

A exequente peticionou em ref. 17, informando que transigiram 

amigavelmente quanto ao pagamento da reparação do dano, requerendo a 

homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 17 dos autos do 

processo.

Custas processuais ao requerido conforme pactuado no acordo e 

honorários advocatícios, conforme pactuado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66673 Nr: 156-12.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65511 Nr: 2831-79.2017.811.0022

 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: Jesulino Prudente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dhandara Adryhelle Vilela de 

Almeida - OAB:OAB/MT 21021-O, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:21568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão ref. 6.

 Tendo em vista que desde o prazo do pleito já transcorreu o prazo de 30 

(trinta) dias, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

juntar a resposta do requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17356 Nr: 322-25.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMG-SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdL

 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. 116/121, 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.: 67200 Nr: 395-16.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Gomes dos Santos & Cia LTDA –ME,, 

Wanderson Gomes dos Santos, Jusciella Modesto Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50435 Nr: 779-81.2015.811.0022

 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: Maria de Souza Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:MT/11551/O, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Maria de Souza 

Rocha na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido 

a partir da data da entrada do requerimento administrativo, conforme artigo 

49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 23 de abril de 2015, conforme 
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fls.18.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, ante a decisão 

supra, CONCEDO a requerente Maria de Souza Rocha, a implementação 

do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no § 2° do art. 475 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário. Pedra Preta-MT, 

12 de março de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62441 Nr: 1561-20.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdice Vieira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.Cancelo a 

audiência de conciliação designada em ref. 15.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, 12 de março de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 477-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19.171, Helber Guimaraes Mariano - OAB:18.941, Samuel de 

Campos Widal Filho - OAB:7.197-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada, conforme 

despacho de fls. 80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49739 Nr: 495-73.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 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.: 53859 Nr: 418-30.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Catarino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a defensora do réu, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48451 Nr: 127-64.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vicente Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45080 Nr: 925-59.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Charles Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naldecy Silva da Silveira 

Macedo - OAB:20.588-MT

 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.: 53471 Nr: 291-92.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Marques 

Martins de Oliveira - OAB:MT 20.326

 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.: 47591 Nr: 2077-45.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Melo Machado

 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 réu, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45319 Nr: 1104-90.2014.811.0022

 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): Carlos Augusto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em atenção à 

petição de Ref: 63, - nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) 

militante nesta municipalidade Dra. Glicya de Oliveira Theodoro Lima - 

OAB/MT nº 19.045, para promover a defesa do denunciado, bem como 

para que no prazo legal, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60084 Nr: 381-66.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Gonçalves da Silva

 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.: 52861 Nr: 28-60.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:OAB/MT 16.330

 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.: 56962 Nr: 1509-58.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJRD, MCRD, TER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAD

 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 da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca das certidões do Sr. Oficial de Justiça Refs: 

48 e 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63311 Nr: 1912-90.2017.811.0022

 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: VJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdOBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente o atual endereço da requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54018 Nr: 462-49.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Cordeiro dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Penal do recuperando Cícero Cordeiro dos Anjos, o 

qual foi condenado a pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de 

detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) 

dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) 

restritiva de direitos.

 Realizada a audiência admonitória, Ref. 23, a pena foi substituída por 

prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo e meio, 

equivalente a R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), em 03 (três) 

parcelas de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), em favor do Lar 

dos Idosos desta cidade.

A Representante do Ministério Público, à Ref. 36, instada à manifestação, 

requereu a extinção do processo ante o cumprimento integral da pena, 

nos termos do artigo 109, da Lei nº. 7.210/1984.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que lhe foi imposta, consoante comprovantes de Ref. 

27, 30 e 32.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 66, inciso II, e 109, ambos da 

Lei n.º 7.210/84, e em consonância com o parecer Ministerial, DECLARO 

CUMPRIDA A PENA, consequentemente, JULGO EXTINTA A PENA do 

recuperando Cícero Cordeiro dos Anjos, devidamente qualificado nos 

autos.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Gilberto Machado 

Custódio, no presente feito, à Ref. 23, arbitro os honorários advocatícios 

em 01 URH, conforme item 4.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65022 Nr: 2663-77.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300, “caput”, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência pleiteada pela autora, desde que no prazo de 05 (cinco) dias 

efetue o depósito caução em Juízo no valor da multa, ou seja, R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais).Efetuado o depósito, determino a 

intimação da parte requerida para que não proceda a inscrição da multa 

administrativa discutida nestes autos em Dívida Ativa, ou caso já tenha 

realizado a inscrição, proceda a retirada no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja 

descumprimento da presente decisão, até atingir o limite de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais).Cite-se a parte requerida, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Consigne-se no mandado que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo a parte 

requerida considerada revel.Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

devidas cutelas de estilo.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de 
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novembro de 2017.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63275 Nr: 1889-47.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a)da Parte Autora, para que apresente aos 

autos, a Impugnação à Contestação de Ref 11, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53126 Nr: 153-28.2016.811.0022

 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: Jose Severino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lindaura Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:MT/7356-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do inventariante, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste acerca do manifestação da Fazenda Pública 

Estadual de Ref: 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50064 Nr: 628-18.2015.811.0022

 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: Fabricio Afonso Anjolete

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando a patrona do autor, para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste sobre o laudo pericial Ref: 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62251 Nr: 1462-50.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Akemi Yokada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da requerente, para que no prazo legal 

apresente impugnação a contestação Ref: 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66974 Nr: 288-69.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorcelina Maria de Jesus, Paulo Roberto de 

Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45228 Nr: 1027-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberth Machado Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu para apresentar memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 1947-50.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE HECK CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a)da Parte Autora, para que apresente aos 

autos, a Impugnação à Contestação de Ref 19, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63368 Nr: 1948-35.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Viera dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a)da Parte Autora, para que apresente aos 

autos, a Impugnação à Contestação de Ref 17, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62239 Nr: 1455-58.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora,para apresentar aos autos, 

a Impugnação à Contestação de Ref 16, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55986 Nr: 1129-35.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno de Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 
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o feito intimando o defensor do réu, para no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63396 Nr: 1959-64.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a)da Parte Autora, para que apresente aos 

autos, a Impugnação à Contestação de Ref 13, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50763 Nr: 904-49.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Arnaldo Martins Mineiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a defensora do réu, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56673 Nr: 1413-43.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Venancio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esmael Angelo de Oliveira - 

OAB:2454/O, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu para apresentar memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66610 Nr: 126-74.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Oliveira Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, 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.: 66638 Nr: 141-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIMEIRE MARIA JESUINO, CRISTIANE 

MARIA JESUINO, Euzebina Maria de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Gés Nicoladelli - OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, 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.: 63470 Nr: 1989-02.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Rodrigues Teixeira, Ari Vieira Campos, Leila 

Cristina Correa da Silva, Jeovana Batista Correa Silva, Cristiane Siqueira 

do Nascimento, Letícia Querolaine da Cruz, Maria Aparecida dos Santos, 

Lucelia dos Santos Soares, Zenilda Aparecida de Freitas, Liliane Pereira 

de Barros Ortega, Lucimar Batista Firmino, Mara de Oliveira Muzel, 

Reginaldo Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a)das Partes Autoras, para apresentar aos 

autos, a Impugnação à Contestação de Ref 17, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-29.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSTER SEBASTIAO DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 14 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: 

1000005-29.2018.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 10.120,67 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A 

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: 1000176-20.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHA HOLANDA DE BESSA (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:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 14 de março de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 
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ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, no prazo legal de 05 

(cinco) dias, impugnar a contestação, sob pena de extinção do feito. 

Processo: 1000176-20.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: JHONATHA HOLANDA DE BESSA 

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: 1000013-06.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEY MARTINS DE BARRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 14 de março de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, no prazo legal de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos o novo endereço da Parte Requerida, sob 

pena de extinção do feito. Processo: 1000013-06.2018.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 23.425,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: CIRLEY MARTINS DE 

BARRA DOS ANJOS Parte Ré: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA. 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: 1000096-56.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 14 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A 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: 21/03/2018 Hora: 13:30, 

JUNTAMENTE COM A PARTE AUTORA E PARTE REQUERIDA, no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000096-56.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ANDRÉ ROBERTO DA SILVA 

Parte Ré: VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73607 Nr: 2149-19.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Romes Julio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 73607

 DESPACHO

VISTOS,

 Indefiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros (ref. 42), 

considerando que este juízo já não é mais competente, uma vez que já 

fora deferida a remessa dos autos a Comarca de Várzea Grande, local de 

domicílio do executado, em consonância com o art. 46 do CPC:

 “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis 

será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”

(...)

§ 5° A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de 

sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Tornando este juízo incompetente para os atos processuais (art. 42 do 

CPC).

 Remetam-se os autos a comarca de Várzea Grande de acordo com o 

despacho de ref. 34.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45346 Nr: 1266-43.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Agnaldo de Oliveira Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUNIOR - OAB:10953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que, decorreu o prazo da intimação da decisão de 

ref. 55, sem qualquer manifestação das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139372 Nr: 3772-11.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Mariana dos Santos, Leandro Oliveira 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ...Ademais, o fato da acusada já ter sido internada, por si só não exclui a 

possibilidade de que esta pode traficar drogas; além disso foram 

encontrados em sua residência outros objetos que comprovam haver 

indícios de mercancia de entorpecentes, tais como prato utilizado para 

misturar substância, cumbuca, etc.Assim, restando devidamente 

comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia 

cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva da acusada, nos termos 

dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, como garantia 
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da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal.Por 

conseguinte, não restam presentes os pressupostos norteadores da 

revogação da segregação cautelar.Diante de tais considerações, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor 

de ANDREIA MARIANA DOS SANTOS.Intime-se. Notifique-se.Cobre-se o 

cumprimento do mandado de intimação expedida à ref. 95, com urgência, 

eis que trata-se de feito de réu preso.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 149224 Nr: 8496-58.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Catarino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT, LARISSA CAMPOS LEITE - OAB:19696/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a convocação, através do Ofício Circular nº 64/2018 da 

Corregedora Geral da Justiça para participar do treinamento de 

implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, que 

será realizada no dia 19/03/2018, durante o período de 08h00 as 18h00, 

REDESIGNO a audiência alhures aprazada para o dia 02/04/2018, às 

16h30.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 134060 Nr: 1575-83.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Calixto de Lima, Frank Jackson 

Moraes Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, FERNANDA MENDES 

PEREIRA FREITAS - OAB:4455/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente feito foi desmembrado, 

sendo réus nesta ação os acusados Washington Calixto de Lima e Frank 

Jackson Moraes Santana.

Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra 

WASHINGTON CALIXTO DE LIMA e FRANK JACKSON MORAES 

SANTANA, devidamente qualificados, imputando aos réus a prática do 

crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II e V, do Código Penal.

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01/05/2016, por volta das 

06h10min, na Rua Joaquim Murtinho, Centro, em frente a APAE, nesta 

cidade e comarca de Poconé/MT, Paulo Roberto da Silva, Anderson Reis 

Pereira, Washington Calixto de Lima, Frank Jackson Moraes Santana e 

outros dois indivíduos identificados apenas como “Paulo Bolívia” e 

“Cabeção”, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de 

desígnios, caracterizada pela união de esforços e divisão de tarefas 

visando objetivo comum, mediante restrição da liberdade da vítima e grave 

ameaça exercida com emprego de 03 (três) armas de fogo (não 

apreendidas nos autos), subtraíram para si ou para outrem, coisa móvel 

alheia, consistente em 05 Kg (cinco quilos) de ouro; 01 (um) veículo 

Toyota/Hilux CD 4X4 SRV, ano 2010; 01 (uma) pistola Taurus PT58, calibre 

380 com 02 (dois) carregadores e munições; 01 (um) colete balístico; 01 

relógio “Orient”; todos avaliados em R$ 707.865,97 (setecentos e sete mil 

e oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), bem 

como 01 (uma) aliança de ouro; 01 (um) talão de cheque do Banco do 

Brasil; 01 (um) talão de cheque do Bradesco; 02 (dois) celulares; 05 

(cinco) cartões de créditos; 02 (dois) registros de arma de fogo e 

documentos pessoais, tudo em prejuízo da vítima LAÉRCIO JORGE LEITE.

Por ocasião dos fatos, restou apurado que LAÉRCIO JORGE LEITE estava 

conduzindo o seu veículo caminhonete em via pública e, na rua Joaquim 

Murtinho, centro, em frente a APAE, parou para pegar uma “carretinha”. 

Neste momento, ele foi abordado por um dos denunciados, que estava 

armado com um revólver calibre .38 e, a partir desse momento, restringiu a 

liberdade do ofendido.

Conforme investigações, LAÉRCIO JORGE LEITE foi obrigado a adentrar 

em seu veículo novamente e dirigi-lo até o seu comércio de compra e 

venda de ouro, localizado nesta urbe.

Ao chegaram ao referido estabelecimento comercial, já se encontravam no 

local mais dois denunciados, ambos armados com um revólver e com uma 

pistola. Neste momento, todos os objetos acima delineados foram 

subtraídos da vítima.

Apurou que os demais envolvidos no delito auxiliaram no apoio logístico 

dos 03 (três) executores do crime.

Por fim, após a consumação do crime, apurou-se que a vítima continuou 

sendo privada de sua liberdade e foi levada pelos denunciados por um 

longo trecho durante a fuga, sendo certo que, posteriormente, fora 

deixado na BR-070, em uma estrada que dá acesso à cidade de 

Cáceres/MT, próximo ao garimpo Abdala.

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

meio de seu agente signatário, denuncia PAULO ROBERTO DA SILVA, 

ANDERSON REIS PEREIRA, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA e FRANK 

JACKSON MORAES SANTANA como incursos nas sanções do art. 157, 

§2º, incisos I, II e V do Código Penal.”

A denúncia foi recebida em 23.05.2016.

O acusado Frank Jackson foi citado no dia 19/05/2017, conforme carta 

precatória acostada à ref. 15 e o réu Washington Calixto de Lima foi citado 

na data de 05/06/2017, conforme carta precatória à ref. X.

 Apresentadas as defesas prévias às ref. 19 e 25, foram analisadas à ref. 

31, também foi pautada e realizada audiência de instrução e julgamento na 

data de 05/07/2017 (ref. 47).

 Durante a instrução judicial, foi inquirida a vítima Laércio Jorge Pereira 

Leite; além disso também ocorreu os interrogatórios dos réus.

Os referidos depoimentos foram tomados pelo sistema de gravação 

audiovisual e encontram-se anexados à ref. 47.

Ademais, a testemunha Edson Martins da Silva foi inquirida por carta 

precatória (ref. 77).

Outrossim, a representante do Parquet pugnou por juntada de prova 

emprestada dos processos: código nº 120466 e código nº 125761. As 

Defesas dos acusados não se opuseram (refs. 91 e 96), sendo juntado à 

ref. 100 e ref. 101 a cópia integral dos autos com todos os depoimentos.

Em seguida, aportou aos autos alegações finais (ref. 106), onde o 

Parquet, salienta que estão presentes a materialidade e autoria do crime 

perpetrado; sendo assim, requereu a condenação dos acusados nas 

penas do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

A Advogada do acusado Washington Calixto de Lima, por sua vez, em 

sede de memoriais, propugnou, em síntese, pela aplicação da pena-base 

no mínimo legal, pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento 

da pena e pela nulidade da prova emprestada.

Já o Defensor Público atuando em prol do réu Frank Jackson Moraes 

Santana alegou que não há provas suficientes para condenação, devendo 

o réu ser absolvido; subsidiariamente, postulou que caso condenado, que 

seja afastada a qualificadora do emprego de arma de fogo.

É o relatório. Fundamento e decido.

- Preliminar “Da nulidade da prova em prestada”

Quanto a aventada nulidade da prova emprestada suscitada pela defesa 

do réu Washington, impendo consignar que nos despachos de refs. 85 e 

94 foram alvitradas as respectivas defesas a se manifestarem acerca das 

testemunhas comuns não localizadas e sobre a prova emprestada.

Pois bem, à ref. 91 o Defensor Público desistiu da oitiva das testemunhas 

não localizadas e não se opôs a juntada da prova emprestada. Já a 

Advogada do réu Washington, apesar de intimada por duas vezes a se 

manifestar acerca da prova emprestada (refs. 85 e 94), cingiu-se a 

concordar com a desistência da testemunha.

Ora, não podemos olvidar que quem cala consente.

Ademais, a referida prova emprestada adveio de depoimentos colhidos 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no bojo dos processos: 

código nº 120466 e código nº 125761, referentes ao mesmo episódio 

criminoso, em autos desmembrados de corréus.

Destarte, não há falar em eiva da prova emprestada, consoante preleciona 

a colenda Corte Superior:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE 

RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, 
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PECULATO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 

PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE DESDE QUE ASSEGURADO O 

CONTRADITÓRIO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior 

de Justiça de que o reconhecimento de nulidades no curso do processo 

penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual 

prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo 

art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 2. A jurisprudência desta Corte 

é no sentido de que "a prova emprestada não pode se restringir a 

processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir 

excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. 

Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o 

requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de 

maneira que, assegurado às

partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra 

a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" 

(EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe 

17/6/2014). 3. No caso em exame, verifica-se a plena validade da prova 

emprestada juntada aos autos, sendo desnecessária a sua integral 

degravação, uma vez queoportunizado à defesa o pleno acesso à mídia, 

bem como o exercício do contraditório, razão pela qual não há falar em 

nulidade. 4. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ, RHC 78014 / C 

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0290300-0, QUINTA 

TURMA, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, data de julgamento 08/08/2017, 

DJe 18/08/2017)

 Isto posto, afasto a preambular vindicada.

- Da materialidade do crime

 A materialidade delitiva do crime inerente aos fatos está fartamente 

comprovada pelo Termo de Apreensão, Boletim de Ocorrência nº 

2016.145180 e Termo de Entrega, todos imbricados no bojo dos autos de 

Inquérito Policial n° 276/2016/DERRFVA/MT

- Da autoria do delito

Em relação à autoria, também, exsurge incontroverso dos termos de 

reconhecimento por compleição física e voz, dos elementos de convicção 

hauridos do auto de prisão em flagrante delito, dos depoimentos das 

vítimas e testemunha prestados na audiência de instrução, bem como da 

confissão espontânea do corréu Paulo Roberto da Silva.

Sob o crivo do contraditório, a vítima asseverou em Juízo que:

 Promotora: O senhor foi vítima de um roubo no dia 1º de maio de 2016?

Vítima: Correto.

Promotora: O senhor pode me contar o que aconteceu? Desde o início, 

onde o senhor tava, toda a situação.

Vítima: Sim doutora, no dia 1º de maio eu sai de casa logo cedo, tenho um 

estabelecimento na Rua Joaquim Murtinho, onde fui pegar uma carretinha, 

eu ia comprar grama lá em Cangas, ao sair pelo portão, o portão não 

trancou direito, eu desci da camionete para trancar o portão onde fui 

abordado por um dos indivíduos que não foi esse, foi um outro já ta solto 

também... eu não lembro o nome dele...

Promotora: Paulo Roberto, Anderson Reis, Whashington e Frank.

Vítima: Paulo Roberto foi o Paulo Roberto, ele já pulou em cima de mim com 

uma arma na cabeça, me rendeu e fez com que a gente fosse pro 

escritório, ele tava só, em seguida um Voyage Branco, placa NPN-7338, 

eu percebia pelo retrovisor esse Voyage dando apoio, seguindo com mais 

3 (três) indivíduos dentro e sei que a gente foi dia 1º de maio tava 

interditado a rua, a gente parou em uma rua paralela, fizeram com que a 

gente fosse até o escritório, abrisse, pegasse o material e fizesse o 

procedimento de sair rumo a Cuiabá, a gente saiu eu dirigindo a camionete 

e logo depois de Cangas esse Frank assumiu a direção da camionete 

juntamente com o Washington assumiram a camionete e me levaram junto 

na estrada sentido Cáceres, próximo ao cinquentinha, entraram em uma 

estrada de chão e me soltaram na estrada rural (...) o Washington me 

judiou bastante no sentido de me humilhar, com revólver na cabeça, fez eu 

cantar com ele a música “ta tranquilo ta favorável” e o Frank a todo 

momento dizendo que esse era o trabalho dele, devido a Lula e Dilma (...)

 Promotora: E o senhor foi à delegacia e no momento que pediu o apoio da 

polícia reconheceu as pessoas que cometeram isso, porque eles não 

estavam com o rosto coberto...

Vítima: Não, só o Frank que tava com boné na cabeça bem abaixado, mas 

eu lembro muito bem dele, porque eu olhava no retrovisor, depois que ele 

assumiu a camionete, eu fui ao banco de trás e eu prestava atenção no 

retrovisor e via ele e o Whasington não, Washington ta todo momento 

virava para trás e eu no banco de trás e ele com revólver na minha 

cabeça. (Depoimento da vítima Laércio Jorge Pereira.)

Ademais, o corréu Paulo Roberto da Silva, também em Juízo, no processo 

originário - código nº 120466, asseverou:

Juiz: Mas você pegou o relógio, a aliança?

Réu: O relógio, a aliança tava sim comigo.

Juiz: Que mais vocês pegaram de bens?

 Réu: Só isso e o dinheiro, só isso.

Juiz: Aí, vocês amarraram essas quatro pessoas?

Réu: É, nós deixamos só os dois caras amarrados, a mulher não, a mulher 

e a criança não, e os caras entraram na estrada de terra que vai sentido a 

Cáceres.

Juiz: Ai na hora que chegou o carro de apoio de vocês, você foi pro carro 

e deixou as vítimas lá no mato?

Réu: EU JÁ TAVA NO CARRO DE APOIO, NO VOYAGE BRANCO, JUNTO 

COM O ANDERSON; QUE NO ENTANTO QUANDO NÓS SAÍMOS DA 

CHÁCARA TINHA MUITA PESSOA NA PARTE DE TRÁS.

Juiz: Você falando saindo da chácara, na chácara aqui em Poconé?

Réu: Isso, na entrada de Poconé, dai eu falei gurizada é o seguinte, vai 

indo que vamos indo dando escolta por trás, eu desci do carro e entrei no 

Voyage branco que nós tava.

Juiz: Então você não estava na caminhonete levando os quatro?

Réu: Não.

Juiz: Quando eles entraram na estradinha lá para deixar os quatro, você já 

estava no Voyage?

Réu: Isso, eu já estava no Voyage, quando eles deixaram as pessoas lá 

no mato, nós ficando esperando para dar apoio; que é a segunda que os 

cara falam; quando eles passaram com a Hilux, nós fomos seguindo por 

trás, sentido a Várzea Grande.

Juiz: E deixaram as vítimas lá?

Réu: Largamos as vítimas lá no mato.

(...)

Juiz: Aí, vocês chegaram aonde?

RÉU: Aí eu cheguei até a casa do soldado, que é o Anderson, né, dono do 

carro, Voyage branco; deixei a mochila lá, os caras foram e guardaram a 

caminhonete num lava jato.

Juiz: Como vocês fizeram a divisão, nesse momento?

RÉU: Depois que eles guardou a caminhonete soldado foi e buscou eles, 

os dois que estavam dentro da caminhonete, trouxeram para a casa dele e 

fizemos a divisão do dinheiro ali e a caminhonete ficou lavando no lava 

jato.

Juiz: Vocês dividiram como o dinheiro, partes iguais?

Réu: Dividimo, partes iguais.

(...)

PROMOTOR: TAVA VOCÊ, O ANDERSON, O WASHINGTON E O FRANK?

RÉU: ISSO.

PROMOTOR: VOCÊS QUATRO. QUEM TAVA NO CARRO BRANCO?

RÉU: NO CARRO BRANCO. EU E O SOLDADO, QUE É O ANDERSON.

Promotor: E O WASHINGTON E O FRANK DIRIGINDO A CAMINHONETE?

Réu: EXATAMENTE.

(...)

Promotor: Quem estava armado de vocês quatro?

Réu: Eu tava armado com um revólver calibre 38, e o Washington tava com 

uma pistola.

Promotor: E o Frank?

Réu: Tava sem arma nenhuma. (Depoimento do réu Paulo Roberto da 

Silva).

Com relação aos interrogatórios dos réus Washington Calixto de Lima e de 

Frank Jackson Moraes Santana, ambos negaram todas as acusações que 

lhe foram feitas, afirmando que não cometeram o delito, não sabem porque 

a vítima lhes reconheceu, também não sabem porque o corréu Paulo 

Roberto confessou-delatou que os acusados estavam na prática do delito, 

até porque não o conhecem.

Contudo, se extraí das provas produzidas em Juízo que a vítima 

reconheceu os réus como autores do delito, inclusive dando detalhes 

sobre o Frank Jackson e Washington, in verbis:

Promotora: E o senhor foi à delegacia e no momento que pediu o apoio da 

polícia reconheceu as pessoas que cometeram isso, porque eles não 

estavam com o rosto coberto...

Vítima: Não, só o Frank que tava com boné na cabeça bem abaixado, mas 

eu lembro muito bem dele, porque eu olhava no retrovisor, depois que ele 

assumiu a camionete, eu fui ao banco de trás e eu prestava atenção no 

retrovisor e via ele e o Washington não, Washington ta todo momento 
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virava para trás e eu no banco de trás e ele com revólver na minha 

cabeça.

 (...)

Advogado: Se hoje você lembra da fisionomia do Frank, se você sabe só 

descrever?

Vítima: Doutor, ele tava com boné enterrado na cabeça, rapazinho branco, 

forte, dos olhos claros, pistola no bolso, bom de conversa, se eu bater o 

olho nele eu reconheço ele, branco, dos olhos claros (...) e ele é forte.

Juiz: Então a principal característica do Frank é ele ter olhos claros?

Vítima: É olhos claros.

Juiz: Whashington senhor disse que o senhor deu as características e 

pelas características foram olhar um álbum de vida pregressa e o senhor 

identificou ele, sem sombra de dúvidas?

Vítima: Sem sombra de dúvidas. (Depoimento da vítima Laércio Jorge 

Pereira.).

A jurisprudência de forma pacífica vem decidindo que a palavra da vítima 

tem maior relevância no crime de roubo, principalmente quando o crime é 

cometido sem testemunhas, pois este teve contato direto com os autores 

do delito.

O caso em tela se encaixa perfeitamente no explanado acima, eis que o 

crime foi praticado de forma sorrateira e planejada na urbe deste 

Município; portanto, não há testemunhas do ilícito. Nesse contexto, a vítima 

declarou sem sombra de dúvidas reconhecer os acusados no bojo da 

audiência de instrução, bem como assinou termo de reconhecimento 

fotográfico de pessoa na fase inquisitória.

Neste sentido, a exegese do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.680.110 - TO (2017/0153248-4) RELATORA : 

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA RECORRENTE : JÚLIO 

CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE TOCANTINS RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO TOCANTINS RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMPLEXO. 

DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JULIO 

CESAR FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, a, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Tocantins, assim ementado (fl. 171/172): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO 

MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. RÉU 

CONFESSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. 

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 

APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA 

DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO 

DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 

4. A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão 

do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao 

reconhecimento pessoal ou ao modus operandi do autor. O valor de tal 

meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não 

contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem 

motivos para falsa acusação. (...) 6. O estabelecimento do regime 

fechado, sem qualquer fundamento concreto, em se tratando de réu 

primário, de bons antecedentes, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, 

contraria o disposto nas Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF. 7. Habeas 

corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para reduzir a 

pena no mínimo legal e fixar o regime aberto". (HC 149.337/SP, Rel. Ministro 

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

06/11/2015)"Dessa forma, estando o acórdão recorrido de acordo com a 

jurisprudência há muito consolidada desta Corte Superior de Justiça 

acerca do tema, de rigor o provimento do recurso especial, nos termos da 

Súmula 568 deste Sodalício, que assim dispõe: Súmula 568. O relator, 

monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar 

provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do 

tema. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de 

Processo Civil em vigor (Lei nº 13.105/2015), nego provimento ao recurso 

especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de agosto de 2017. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Relatora. (STJ - REsp: 1680110 TO 

2017/0153248-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Data de Publicação: DJ 04/08/2017)

Ademais, o envolvimento dos acusados no evento delituoso restou 

incontroverso a partir dos pormenores relatados pelo corréu Paulo 

Roberto da Silva, sob o crivo do contraditório.

Envereda-se por esse a talho o assentado pelos nossos egrégios 

Sodalícios:

“APELAÇÃO-CRIME. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO 

DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. 1. ÉDITO CONDENATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. Prova amplamente incriminatória. Acusado preso em 

flagrante, no local dos fatos, cuja CONFISSÃO E DELAÇÃO DO CORRÉU 

QUE FOI PRESO HORAS DEPOIS, NA POSSE DA RES FURTIVAE, VEIO 

CORROBORADA PELO RELATO DA VÍTIMA, narrando ter visto dois 

indivíduos forçando a porta e a janela de seu estabelecimento, contíguo à 

sua residência, um deles restando detido e, o outro, tendo logrado fugir, 

bem como pela narrativa dos policiais militares que atenderam à 

ocorrência, um deles reconhecendo aquele segundo como sendo a 

mesma pessoa que fugira do palco dos acontecimentos. A apreensão da 

res, na posse do agente, é situação que inverte o onus probandi, 

cumprindo-lhe comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual o corréu 

Maurício não se desincumbiu a contento, apresentando versão dissociada 

dos autos e inverossímil. Relevância da palavra da vítima e do policial 

militar, notadamente na espécie, na qual não foi declinado nenhum motivo 

para estarem inculpando falsamente os réus. O depoimento de um policial 

tem o mesmo valor probante de qualquer outra testemunha. Tese 

exculpatória vertida pelo denunciado Maurício, não comprovada quantum 

satis. Prova segura à condenação, que vai mantida. 2. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Para o reconhecimento do princípio 

da insignificância, que vem sendo admitido pela doutrina e jurisprudência 

como causa de exclusão da tipicidade, sob o ponto de vista material da 

conduta, vários fatores devem concorrer, não bastando apenas que o 

objeto do crime seja de valor irrisório, mas deve-se levar em consideração 

o impacto que a conduta vier a gerar no patrimônio da vítima, bem como as 

condições subjetivas do beneficiário e a gravidade do delito em si. Res 

furtivae que não pode ser considerada de valor irrisório - R$ 106,00 -, 

representando cerca de 16% do valor do salário-mínimo da época, que era 

de R$ 678,00. Desvalor mais acentuado da conduta, de maior lesividade, 

tipificada como furto duplamente qualificado, não se coadunando com o 

crime de bagatela, em face de seu maior grau de reprovabilidade. 

Condições subjetivas desfavoráveis do denunciado Maurício, indivíduo 

quadruplamente reincidente específico. Conduta que não pode ser tida 

como indiferente ao Direito Penal. Não incidência do princípio em questão. 

3. QUALIFICADORAS. Concurso de Pessoas. Concurso de pessoas 

demonstrado pela prova oral coligida, dando conta do concurso de 

atividades dos dois agentes à perpetração do delito. Conjugação de 

vontades destinadas a um fim comum. Prescindibilidade de prova do prévio 

ajuste entre os delinquentes. Qualificadora mantida. Rompimento de 

obstáculo. Auto de exame para verificação do emprego de violência 

realizado por 2 cidadãos devidamente nomeados e compromissados pela 

autoridade policial. Possibilidade da nomeação de peritos não oficiais ao 

desempen de perito oficial. Prescindibilidade do exame pericial para a 

constatação do rompimento de obstáculo, podendo tal circunstância ser 

demonstrada indiretamente, por meio de outros elementos de prova. 

Inexistência de hierarquia de provas. Princípio do livre convencimento 

motivado do juiz, adotado pelo Código de Processo Penal, abolindo o 

sistema da prova tarifada, embora remanesçam algumas exceções. Art. 

155 e parágrafo único do CPP. Qualificadora devidamente chancelada pela 

prova técnica e ainda pelos relatos da vítima. Circunstância qualificante 

mantida. 4. TENTATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. DELITO CONSUMADO. A 

consumação do delito de furto, segundo entendimento jurisprudencial 

dominante, dá-se no momento em que o agente torna-se possuidor de 

coisa alheia móvel subtraída, sendo prescindível até mesmo que a res saia 

da esfera da vigilância da vítima ou que o agente exerça a posse tranquila 

daquela. Teoria da amotio ou da apprehensio. Hipótese em que foram 

arrebatados os bens pretendidos, havendo inversão da posse do produto 

do furto. Agente que, inclusive, retirou a res da esfera de vigilância da 

vítima, sendo preso pela polícia somente depois, diante do êxito das 

diligências empreendidas. Delito que se consumou. Impossibilidade do 

reconhecimento da tentativa. 5. PENA. DOSIMETRIA. ACUSADO UESLEI. 

Pena-base fixada no piso legal de 2 anos de reclusão. Impossibilidade de 

redução, na 2ª fase do processo dosimétrico, em patamar aquém do 

mínimo, confissão espontânea e da menoridade (19 anos). Princípios da 

individualização da pena e da dignidade da pessoa humana aludidos não 

têm o alcance pretendido. Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade é 

reconhecida pelo Egrégio STF. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. 

Tratando-se de direito subjetivo do réu que é indivíduo primário, bem como 

de pequeno valor a res furtivae (R$ 106,00), porquanto inferior ao 
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salário-mínimo então vigente (R$ 678,00), parâmetro adotado 

jurisprudencialmente para esta definição, é de ser reconhecido o privilégio 

previsto no § 2º do art. 155 do CP. Hipótese em que o denunciado não 

registra antecedentes, aconselhando-se, então, dentre as opções legais, 

a redução da pena, elegendo-se o fracionamento de 1/3, em razão de se 

tratar de crime duplamente qualificado. Pena definitivada em 1 ano e 4 

meses de reclusão. ACUSADO MAURÍCIO. Pena-base justificadamente 

afastada do piso legal, fixada em 2 anos e 6 meses. Sentenciante que 

emprestou nota desfavorável aos vetores antecedentes e conduta social. 

Histórico criminal do agente, quadruplamente reincidente específico - uma 

das condenações reservada à 2ª fase, como agravante -, além de estar 

respondendo a um processo, por roubo duplamente majorado, praticado 

anteriormente ao presente, que, ainda que não possa macular a conduta 

social, como procedeu o sentenciante, porque representa o papel que o 

réu exerce em sociedade, se trabalha, tem família, etc, tisna o vetor antec 

conduta social, é de ser mantida a basilar em 2 anos e 6 meses em razão 

da maior intensidade da operadora remanescente. Inexistência de bis in 

idem, porque valoradas condenações diferentees na 1ª e 2ª fases. Na 2ª 

etapa da dosimetria, pela reincidência, o incremento da pena do imputado 

em 6 meses revelou-se proporcional, porque específica a recidiva. Pena 

provisória estabilizada em 3 anos de reclusão, por ausência de 

modificadoras outras, no regime inicial semiaberto, em face da condição 

de sujeito quadruplamente reincidente específico do réu - art. 33, § 2º, "b" 

e "c" e § 3º do CP. 6. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. Réus assistidos, no curso do processo, pela Defensoria 

Pública. Possibilidade de suspensão imediata do pagamento das custas 

processuais, porquanto presumível a falta de recursos financeiros para 

arcar com tal ônus. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 

PRIVILEGIADORA RECONHECIDA AO ACUSADO UESLEI ZEFERINO DIAS. 

PENA CORPORAL CORRESPONDENTE REDUZIDA PARA 1 ANO E 4 MESES 

DE RECLUSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS, QUANTO A AMBOS. DECISÃO MANTIDA QUANTO AO MAIS.” 

(Apelação Crime Nº 70058193707, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 26/08/2015)

Ademais, apesar da Defesa do réu Frank Jackson afirmar que não há 

provas de que o acusado estava portando arma de fogo ou arma branca 

no momento do delito, é incontroverso que Washington Calixto e Paulo 

Roberto estavam portando arma de fogo e como se trata de uma 

qualificadora objetiva, esta se comunica.

Neste sentido entende o egrégio TJSP:

“Insuficiência probatória - Apreensão do produto do crime na posse do 

acusado Inversão do ônus da prova - Relevância da palavra da vítima 

Suficiente para a condenação - Inobservância das formalidades do art. 

226 do CPP Irrelevância Importância da certeza manifestada pelo 

reconhecedor - Comunicabilidade da qualificadora do emprego de arma 

aos coautores Circunstância objetiva. 1 A apreensão do produto do roubo 

em poder do agente, em situação comprometedora, constitui indício 

robusto da autoria do crime e inverte o ônus probatório, transferindo ao 

acusado a obrigação de apresentar explicação satisfatória sobre a origem 

dos bens, sob pena de, não o fazendo, arrostar as conseqüências do 

delito patrimonial; 2 - A palavra do ofendido, em sede de crimes contra o 

patrimônio, é elemento de convicção de grande relevância, levando-se em 

conta a clandestinidade desse tipo de delito; 3 No ato de reconhecimento, 

sobreleva a certeza manifestada pelo reconhecedor, não a eventual 

preterição de alguma exigência legal; 4- A qualificadora do emprego de 

arma é uma circunstância objetiva, bastando que apenas um dos agentes 

faça uso do artefato para que a qualificadora se estenda aos demais.” 

(TJSP; Apelação 0001304-63.2009.8.26.0052; Relator (a): Renê Ricupero; 

Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra 

Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2011; Data de 

Registro: 15/08/2011) (grifo nosso).

Portanto, mesmo que apenas 2 (dois) dos acusados estivessem armados, 

isso já é o suficiente para que a qualificadora incida sobre todos os 

coautores do delito; sendo assim, não merece prosperar a tese defensiva 

de que não se aplica a qualificadora do emprego de arma de fogo.

Portanto, verifico que restou provada a autoria do delito por parte dos réus 

Frank Jackson Moraes Santana e Washington Calixto de Lima, ambos 

como incurso no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, haja vista 

que está incontroverso nos autos que o roubo foi perpetrado com 

emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da 

liberdade da vítima, consubstanciando as três majorantes apontadas na 

exordial acusatória.

 - Dispositivo:

Posto isto, julgo procedente a denúncia; por conseguinte condeno 

WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, brasileiro, solteiro, natural de Várzea 

Grande/MT, nascido em 12/01/1992, portador da carteira de identidade n. 

2134475-2 SSP/MT, inscrito no CPF n. 045.591.171-10, filho de Marcelino 

Amarilio de Lima e Maria Calixto de Araújo, residente e domiciliado na Rua 

“C”, quadra 34, casa 05, bairro Mangabeiras, na Cidade de Várzea 

Grande/MT e FRANK JACKSON MORAES SANTANA, brasileiro, solteiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 05/09/1990, portador da carteira de 

identidade n. 2230597-1 SSP/MT, inscrito no CPF n. 046.686.291-11, filho 

de Samuel Santana e Luzinete de Moraes, residente e domiciliado na Rua 

“C”, quadra 07, casa 06, bairro Mangabeiras, na Cidade de Várzea 

Grande/MT como incursos no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código 

Penal.

- Aplicação da pena:

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do art. 59 do Código 

Penal passo a dosimetria da pena.

 DO RÉU FRANK JACKSON MORAES SANTANA

- Primeira fase:

A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é evidente, 

merecendo o acusado uma reprovação social pelos seus atos.

No que se refere aos antecedentes observo que embora o acusado 

responda a outras ações penais “em virtude do princípio constitucional da 

presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito 

em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser 

consideradas em prejuízo do sentenciado”, o que não é o caso dos autos.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao 

comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na 

prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para 

analisá-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o 

acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de 

alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, 

não há elementos nos autos para realizar essa análise.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento 

do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação 

constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana 

e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de 

fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças 

psíquicas”. Com isso, observo que o motivo preponderante é a obtenção 

de lucro fácil.

As circunstâncias e consequências são as normais para o tipo. No que se 

refere ao comportamento da vítima devo salientar que ela não contribuiu 

para a prática delituosa.

 Registro que conforme precedentes jurisprudenciais majoritários deve o 

juiz “quando da fixação da pena-base, levar em consideração 

tão-somente uma qualificadora, servindo as demais para fins de 

agravação da pena, no segundo momento do critério trifásico” (Código 

Penal Comentado, p. 394).

Analisadas referidas circunstâncias judiciais (especialmente a 

culpabilidade), bem como a qualificadora do emprego de arma de fogo (art. 

157, § 2°, inciso I, do CP), reputo como necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 04 anos e 

06 meses de reclusão e 20 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico 

que não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo 

qual, mantenho a reprimenda em 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 

dias multa.

Na terceira etapa depreendo a existência de mais duas causas de 

aumento, qual seja o concurso de agentes e a restrição da liberdade da 

vítima (art. 157, § 2º, incisos II e V, CP), de forma que aumento a pena em 

2/5, encontrando 06 (seis) anos 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de 

reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Roubo duplamente qualificado – Pena-base acrescida de 2/5 – 

Possibilidade – A pena-base poderá ser aumentada em 2/5, e não apenas 

1/3, quando a existência efetiva de duas qualificadores demonstra um 

grau maior de reprovabilidade na conduta do agente, dificultando ainda 

mais a defesa da vítima” (STJ – 5a. T. – REsp. 170.134 – Rel. Edson Vidigal 

– j. 5.10.1999)”

Não existe causa de diminuição de pena a ser apreciada.

Assim, após análise de todas as circunstâncias cabíveis fixo a pena 
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definitiva de 06 anos 03 meses e 18 dias de reclusão e 28 dias multa .

 Em decorrência da situação financeira do acusado fixo o valor de cada 

dia multa em um trigésimo do salário mínimo ao tempo do fato.

- Regime inicial de cumprimento de pena:

Nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal e partindo do pressuposto de 

que o crime de roubo foi executado mediante o emprego de grave ameaça 

que provocou fundado temor na vítima ocasionando uma situação de 

repercussão negativa na sociedade apto a demonstrar a extrema 

periculosidade do acusado, estabeleço para efeito de cumprimento de 

pena o regime inicial fechado.

 Compulsando detidamente o presente feito observo que a conduta do 

acusado demonstra uma periculosidade concreta, sinal indicativo de que 

representa perigo para a sociedade, o que demonstra, com mais 

veemência, a necessidade da segregação cautelar.

 Nesse sentido, jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Não se reconhece a possibilidade de apelar em liberdade a réu que não 

pode ser beneficiado com o direito à liberdade provisória, em razão do 

entendimento ‘de que não há lógica em permitir que o réu, preso 

preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o 

trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação 

cautelar’ (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe 

de 28/08/2008) (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 173.212/SP, 5.ª Turma, 

Relator: Ministra Laurita Vaz, julgado em 22/11/2011)

1. Tem-se por válida a fundamentação da manutenção da prisão 

processual, com expressa menção à situação concreta, que demonstra a 

periculosidade do acusado, mormente em face da noticiada ameaça de 

morte à vítima. 2. A negativa do benefício de apelar em liberdade para réu 

que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por força de 

decisão fundamentada, não ofende a garantia constitucional da presunção 

da inocência, mormente porque a manutenção do cárcere cautelar nada 

mais é do que efeito da sentença penal que o condenou. 3. Recurso 

ordinário em habeas corpus desprovido (STJ – RHC: 23771/DF, Rel.ª Min.ª 

Laurita Vaz, Órgão Julgador: Quinta Turma, DJe 06/10/2008)

Por sua vez, observo que o acusado permaneceu segregado por toda a 

instrução processual e considerando a pena fixada e o regime de 

cumprimento não se justifica como consectário lógico, seja colocado em 

liberdade.

DO RÉU WASHINGTON CALIXTO DE LIMA

- Primeira fase:

A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é evidente, 

merecendo o acusado uma reprovação social pelos seus atos.

No que se refere aos antecedentes observo que embora o acusado 

responda a outras ações penais “em virtude do princípio constitucional da 

presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito 

em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser 

consideradas em prejuízo do sentenciado”, o que não é o caso dos autos.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao 

comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na 

prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para 

analisá-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o 

acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de 

alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, 

não há elementos nos autos para realizar essa análise.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento 

do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação 

constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana 

e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de 

fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças 

psíquicas”. Com isso, observo que o motivo preponderante é a obtenção 

de lucro fácil.

As circunstâncias e consequências são as normais para o tipo. No que se 

refere ao comportamento da vítima devo salientar que ela não contribuiu 

para a prática delituosa.

 Registro que conforme precedentes jurisprudenciais majoritários deve o 

juiz “quando da fixação da pena-base, levar em consideração 

tão-somente uma qualificadora, servindo as demais para fins de 

agravação da pena, no segundo momento do critério trifásico” (Código 

Penal Comentado, p. 394).

Analisadas referidas circunstâncias judiciais (especialmente a 

culpabilidade), bem como a qualificadora do emprego de arma de fogo (art. 

157, § 2°, inciso I, do CP), reputo como necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 04 anos e 

06 meses de reclusão e 20 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico do 

cotejo do PEP cód. 438002, a ocorrência da circunstância agravante do 

art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), pelo que majoro a 

reprimenda em 06 meses de reclusão e 10 dias multa alcançando 05 anos 

de reclusão e 30 dias multa.

Na terceira etapa depreendo a existência de mais duas causas de 

aumento, qual seja o concurso de agentes e a restrição da liberdade da 

vítima (art. 157, § 2º, incisos II e V, CP), de forma que aumento a pena em 

2/5, encontrando 07 anos de reclusão e 42 dias multa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Roubo duplamente qualificado – Pena-base acrescida de 2/5 – 

Possibilidade – A pena-base poderá ser aumentada em 2/5, e não apenas 

1/3, quando a existência efetiva de duas qualificadores demonstra um 

grau maior de reprovabilidade na conduta do agente, dificultando ainda 

mais a defesa da vítima” (STJ – 5a. T. – REsp. 170.134 – Rel. Edson Vidigal 

– j. 5.10.1999)”

Não existe causa de diminuição de pena a ser apreciada.

Assim, após análise de todas as circunstâncias cabíveis fixo a pena 

definitiva de 07 anos de reclusão e 42 dias multa .

 Em decorrência da situação financeira do acusado fixo o valor de cada 

dia multa em um trigésimo do salário mínimo ao tempo do fato.

- Regime inicial de cumprimento de pena:

Nos termos do art. 33, § 3o , do Código Penal e partindo do pressuposto 

de que o crime foi executado mediante o emprego de grave ameaça que 

provocou fundado temor na vítima, a qual permaneceu por tempo 

considerável com a liberdade tolhida, ocasionando uma situação de 

repercussão negativa na sociedade apto a demonstrar a extrema 

periculosidade do acusado e considerando a reincidência estabeleço para 

efeito de cumprimento de pena o regime inicial fechado.

 - Disposições finais:

Em decorrência do parco recurso financeiro deixo de condenar os 

acusados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada esta sentença em julgado:

- expeçam-se guias definitivas de execução da pena, lançando-se os 

nomes dos condenados no rol dos culpados; e

- oficie o Tribunal Regional Eleitoral/MT, a Delegacia de Polícia de 

Poconé/MT, ao Instituto de Identificação deste Estado e ao Instituto de 

Identificação Cível e Criminal Nacional.

P.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 149321 Nr: 14-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a convocação, através do Ofício Circular nº 64/2018 da 

Corregedora Geral da Justiça para participar do treinamento de 

implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, que 

será realizada no dia 19/03/2018, durante o período de 08h00 as 18h00, 

REDESIGNO a audiência alhures aprazada para o dia 02/04/2018, às 

15h00.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113804 Nr: 2631-25.2015.811.0028

 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: Sidineia Gloria 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: Lutielen Medianeira Feltrin 
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Paniz- Procuradora Federal - OAB:

 Certifico que, nos termos da legislaçõa vigente impulsiono os autos, 

reiterando a intimação a parte autora, para indicar nos autos, os dados 

bancários da parte autora e do patrono, tais como, agência bancária, 

Banco, número de conta corrente ou poupança, CPF do titular, para 

procedermos a liberação de valores dos depósitos judiciais, pertinentes 

aos precatórios federais, vinculados na Conta Única do TJ/MT, que agora 

será somente por meio de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74197 Nr: 2270-47.2011.811.0028

 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: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Carvalho Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora ref. 86 ref. A certidão do oficial de 

justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 149321 Nr: 14-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 INTIMANDO o advogado da parte requerida, que foi expedida Carta 

Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, para oitiva das testemunhas 

arroladas pela acusação, sendo distribuída perante o Juízo de Direito da 9ª 

Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá / 

MT, sob o Código 513173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116033 Nr: 5-96.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Eugenio 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:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121149 Nr: 1323-17.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDS, FdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO, HLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136893 Nr: 2745-90.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque Nunes Rondon, Maria Salete Alves 

Rondon, João Valter Ribeiro de Oliveira, Niracy Souza Ribeiro, Richard 

Satoshi Ejima, MARIA OLINDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, 

MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT, TADEU TREVISAN 

BUENO - OAB:6212/MT, Trevisan&salles Junior - OAB:

 DETERMINO o desmembramento e retenção do valor de R$31.500,00 

(trinta e hum mil e quinhentos reais), referente a honorários de 

sucumbência, do valor total consignado pelo Autor da presente demanda 

(comprovante Ref.21).Posteriormente, EXPEÇA-SE o alvará do valor 

consignado remanescente ao Executado.CERTIFIQUE se decorrido prazo 

para embargos, uma vez que já houve comparecimento espontâneo do 

Executado na fase de cumprimento de sentença, considerando desde 

então in ic iado o  prazo para  sua  in te rpos ição .Após , 

conclusos.CUMPRA-SE. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114168 Nr: 2741-24.2015.811.0028

 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: Maury Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delci do Nascimento, Mario Avelino 

Nascimento, Meio Quilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Santana de Oliveira 

Souza - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7304-A/MT, Pedro Vicente Leon - OAB:2249/MT

 Vistos,

Oficie-se ao Juízo da 5ª Secretaria Cível requisitando informações acerca 

do trânsito em julgado do acórdão.

Após, já havendo transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Em caso negativo, façam os autos conclusos para designação de 

audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127651 Nr: 3254-55.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanilza Santana Almeida, HAdO, AAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CÓDIGO: 127651

DESPACHO

Vistos,

Intime-se o autor através de seu procurador, para caso queira, impugnar a 

contestação apresentada, após, 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123951 Nr: 2097-47.2016.811.0028

 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 Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Gonçalo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro 

Martins. - OAB:7453/MT

 CÓDIGO: 123951

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o excepto para, querendo, apresentar impugnação a exceção de 

pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conlusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106674 Nr: 682-63.2015.811.0028

 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: Rosana Márcia de Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 106674

DESPACHO

 VISTOS,

 Considerando o agravo de ref. 41, initme-se o requerido para que cumpra 

a decisão de ref. 18.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106102 Nr: 491-18.2015.811.0028

 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: Angelica Maria Guimarães Correa, Anielly Cristina 

Guimarães Curado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros - Companhia de Seguro Aliança do 

Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:20011-A/MT, Fabiane Gomes Pereira - 

OAB:30485/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

Joelson Elias de Arruda - OAB:21577/MT, Rúbia Emanuella Soares 

Ribeiro - OAB:16120/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a licença médica concedida, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2018 às 16h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59284 Nr: 1424-64.2010.811.0028

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilma Maria Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8530A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a licença médica concedida, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2018 às 16h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 66583 Nr: 616-25.2011.811.0028

 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: Emilio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para manifestar 

acerca da impugnação à execução juntado na ref. 85 pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149076 Nr: 8453-24.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nogueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes do inteiro teor da Certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ref. 19. INTIMANDO ainda a parte autora, para efetuar a 

complementação da diligência no valor de R$ 717,45 (setecentos e 

dezessete reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser paga por 

meio de guia disponibilizada no link

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143466 Nr: 5580-51.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/MT

 Intimar advogada do denunciado para no prazo legal apresentar as 

alegações finais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133004 Nr: 1096-90.2017.811.0028

 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: Sebastiana da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoelle Cristina Souza Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSE SILVA - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O, ODILA ZORZI - OAB:8619

 CÓDIGO: 133004

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a parte autora manifesto pela produção de provas 

testemunhais, sendo assim designo a audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 19 de julho de 2018, às 16h00min.

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 das Partes
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106102 Nr: 491-18.2015.811.0028

 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: Angelica Maria Guimarães Correa, Anielly Cristina 

Guimarães Curado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros - Companhia de Seguro Aliança do 

Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:20011-A/MT, Fabiane Gomes Pereira - 

OAB:30485/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

Joelson Elias de Arruda - OAB:21577/MT, Rúbia Emanuella Soares 

Ribeiro - OAB:16120/MT

 INTIMANDO as partes, de que foi redesignado a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 19 de março de 2018 às 16h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59284 Nr: 1424-64.2010.811.0028

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilma Maria Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8530A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 INTIMANDO as partes, de que foi redesignado a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 19 de março de 2018 às 16h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59284 Nr: 1424-64.2010.811.0028

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilma Maria Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8530A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 INTIMANDO as partes, de que foi redesignado a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 19 de março de 2018 às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106360 Nr: 574-34.2015.811.0028

 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: Andreia Aparecida 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: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - Procurador Federal - OAB:0

 INTIMANDO a parte autora, para indicar nos autos, os dados bancários da 

parte autora e do patrono, tais como, agência bancária, Banco, número de 

conta corrente ou poupança, CPF do titular, para procedermos a liberação 

de valores dos depósitos judiciais, pertinentes aos precatórios federais, 

vinculados na Conta Única do TJ/MT, que agora será somente por meio de 

alvará eletrônico.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010434-20.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMELLY NAUANA MINETSUMA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010434-20.2015.8.11.0028 REQUERENTE: EMELLY NAUANA MINETSUMA 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a reclamada limita-se a 

aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, 

não tendo detectado o pagamento feito pela parte autora em seu sistema, 

a negativação foi lícita. Ressalto que apesar de citada, a parte autora 

deixou de comparecer em audiência de conciliação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). O Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de 

pessoa jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que está se confunde 

com o mérito da demanda, momento em que será analisado 

oportunamente. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Muito embora a 

parte ré não tenha comparecido em audiência, sofrendo a confissão ficta, 

ressalto que o réu informou em contestação apresentada a baixa da 

restrição antes que fosse proposta a presente reclamação. Com os 

documentos carreados pelas partes ficou demonstrado que, a 

negativação consultada pela parte autora em 15/08/2015 fora baixa cinco 

dias depois, 20/08/2015, tendo havido o ingresso da ação em 09/09/2015. 

Assim, em razão da inexistência de fato ensejando a aplicação de danos 

morais, deixo de concede-lo, entendendo que a mera cobrança não trouxe 

prejuízo de outra ordem a parte reclamante. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REVOGO a liminar outrora 

concedida, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARIO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 14 de março de 

2018 Drª Gilcecleide Fatima de Oliveira, devidamente inscrita na OAB/MT 

6.607, 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, 

querendo apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias. Processo: 8010209-29.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: GONCALO MARIO MARCAL 

Parte Ré: REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016595-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MALAQUIAS INOCENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 14 de março de 

2018 Drª ADRIANE DE LIMA MARTINS, devidamente inscrita na OAB/MT 

20.818, O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que na qualidade de patrona da parte requerente, nos 

termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, para que apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 8016595-12.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MALAQUIAS INOCENCIO DE JESUS Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012299-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

A parte requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência 

(arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 06 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 17:20 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-43.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 14 de março de 

2018 Drª VERA LUCIA DE SOUZA, OAB/MT 9364, o presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade de patrona 

da parte requerente, 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: 8010426-43.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 

31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: MARIA CATARINA DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: OI MÓVEL S/A OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. 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

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98393 Nr: 1710-65.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPIM DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital e Agostinho LTDA, SIDNEY ANTONIO 

AGOSTINHO JUNIOR, SINTYA VITAL PEREIRA DIAS AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: pablo Hertz Bruzzone Leal - 

OAB:159485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tendo em vista o teor da certidão do distribuidor (ref. 02), determino a 

intimação da parte autora para, em 10(dez) dias, recolher o necessário.

Decorrido o prazo acima sem o recolhimento, devolva-se a carta 

precatória à comarca de origem com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95654 Nr: 108-39.2018.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, diante das circunstâncias que revelam a situação em que a 

criança encontra inserida, entendo que a alteração fática, neste momento, 

em decisão proferida em juízo de cognição sumária, é temerária e 

tão-somente traria prejuízos àquele que merece toda proteção. Ante o 

exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, o 

pedido de tutela de urgência.Considerando que a conciliação restou 

inexitosa, aguarde-se o prazo de resposta. Defiro o pedido para juntada 

de procuração nos autos.Na sequência, intime-se para impugnação e 

abra-se vista ao Ministério Público.Após, retornem conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98755 Nr: 1889-96.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xingu Ltda, Elton Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nobre Seguradora do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY EDUARDO DA SILVA - 

OAB:13617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de Maio de 2018, às 13horas (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

 Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes 

da audiência designada.

 Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.

 Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora 

designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do NCPC.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 3565-21.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Medeiros Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 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.: 19590 Nr: 297-61.2011.811.0059

 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: Vagna Silva de Matos, Ronaldo Silva de Matos, Vanda 

Matos Medeiros, Ronan Silva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Alvará eletrônico expedido em favor de Vanda Silva de Matos, conforme 

comprovante em anexo.

Em relação a petição e documentos de fls. 630/643, intime-se a parte 

autora para manifestar no prazo de 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16582 Nr: 523-03.2010.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessica Mamedia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Jose Saores Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o derradeiro pedido para apresentação da certidão de isenção do 

ITCMD (fls. 121/122).

Com a juntada, abra-se vista ao Ministério Público.

Na sequência, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 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

 Intimação da parte autora para providênciar o pagamento das custas para 

distribuição da carta precatória expedida nestes autos, para ser enviada 

ao Juízo da Comarca de Itaguari/GO, ou compareça na secretaria da 1ª 

Vara para retirar a precatória supra e tomar as devidas providências para 

sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87805 Nr: 7936-23.2017.811.0059

 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: DIVINO DE SÁ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ROQUE BARROS, WASHIGTON 
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ROQUE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA SOBREIRO 

- OAB:42218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Martins da Silva 

Neto - OAB:17974 -MT

 Nos termos do art. 914, § 1º do NCPC, determino o desentranhamento dos 

Embargos à Execução, devendo ser autuado em apartado e distribuído por 

dependência ao presente feito.

Após, intime-se o advogado do embargante para providências no tocante 

ao pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de 

ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do 

NCPC).

Decorrido o lapso temporal acima, apense à presente execução (feito n. 

7936-23.2017.811.0059 – cód. 87805) e retornem conclusos para análise 

e deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68718 Nr: 2784-28.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseane Bandeira, RBL, TBL, TBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Ribeiro Lima, vulgo "Queta"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado para no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão e nada apresentou 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.: 97889 Nr: 1425-72.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Altomari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA RIBEIRO 

URZEDA - OAB:42571

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER LUCAS NEVES BELTRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000016-44.2018.8.11.0059 REQUERENTE: WEDER LUCAS NEVES 

BELTRAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 30 de Abril de 2018, às 

12h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALVES DE ALMEIDA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000017-29.2018.8.11.0059 REQUERENTE: JULIO ALVES DE ALMEIDA SA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de Abril de 2018, às 

13horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, 

a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em 

que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAILTON BARAUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000021-66.2018.8.11.0059 REQUERENTE: DEVAILTON BARAUNA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 30 de Abril de 2018, às 13h30min(horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-25.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE RODRIGUES SOARES OAB - GO0039925A (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):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010033-25.2015.8.11.0059 REQUERENTE: GILDASIO SOARES DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Considerando o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos, 

intime-se a parte autora para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender 

de direito. Decorrido o prazo acima, sem manifestação, arquive-se o feito 

com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-14.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000018-14.2018.8.11.0059 REQUERENTE: CLEIDIMAR RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o 

reconhecimento de firma na declaração de residência juntada nos autos, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-38.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY VANDERLEY NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010058-38.2015.8.11.0059 REQUERENTE: WESLLEY 

VANDERLEY NOLETO REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA 

WESLLEY VANDERLEY NOLETO ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

indenizatória por danos morais em face de LG ELETRONICS DO BRASIL 

LTDA, ambos devidamente qualificados. Juntou os documentos de fls. 

08/14. Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (fl. 21), 

ante a ausência da parte reclamada. Houve manifestação da parte autora 

às fls. 24/30, pugnando pelo reconhecimento da revelia. Às fls. 31/57, a 

requerida alegou que apenas foi intimada após a realização da audiência e 

requereu a sua redesignação, oportunidade em que juntou os atos 

constitutivos da empresa, carta de citação e cópia da inicial. Determinada 

a intimação das partes para especificação dos elementos probatórios, às 

fls. 65/68, o autor requereu o julgamento antecipado da lide. Não consta 

manifestação da empresa ré. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. 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, vislumbro que o pedido inicial merece 

prosperar em parte, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, 

trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as regras 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

12, in verbis: “Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou 

estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 

fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus 

produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua utilização e riscos.” Nesse contexto, é cediço que em se tratando de 

responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, bastando, para 

caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 12 do CDC 

que seja demonstrado o defeito do produto, a comprovação do dano e do 

nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor somente é elidida 

se demonstrado que não colocou o produto no mercado ou que, embora 

haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste ou culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro, competindo à parte reclamada provar a 

existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade (inversão 

do ônus probatório). No caso em apreço, mostra-se incontroverso nos 

autos que o reclamante adquiriu um produto fabricado pela empresa 

requerida LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. Denominado: TV MONITOR 

LG LED 28 (fl. 10). Ocorre que referido aparelho apresentou defeitos que 

o tornou imprestável para o uso a que se destinava, o que resultou em 

várias tentativas de solução do problema junto à empresa autorizada para 

o conserto, sem, contudo, lograr êxito. Registre-se, inclusive, que o autor 

efetivou contato telefônico em diversas datas junto aos atendentes da LG, 

anotando os números de protocolo, todavia, restando infrutíferas tais 

tentativas (fl. 22), pois não obteve o conserto do produto. Também restou 

incontroverso que o problema perdura por mais de meses sem qualquer 

solução. Assim, constatados os defeitos no aparelho adquirido pelo 

consumidor, bem como, havendo reclamação junto à empresa autorizada, 

sem qualquer solução, outra alternativa não restou ao autor senão a de 

ajuizar a presente demanda, pleiteando a restituição do valor pago pelo 

aparelho, bem como indenização por danos morais. Insta ressaltar que a 

empresa ré, ao manifestar nos autos, se limitou a argumentar a 

impossibilidade de participar na audiência designada e mesmo com a sua 

intimação posterior para apresentar provas, permaneceu inerte (Mov. 32), 

tanto que foi reconhecida a revelia nos autos. Outrossim, em relação à 

devolução da quantia paga, vale registrar que o reclamante também 

ajuizou ação em face do comerciante do produto em tela, a empresa 

S h o p f a t o  C o m é r c i o  E l e t r ô n i c o  S . A . ,  a u t o s  s o b  n . 

8010059-23.2015.8.11.0059, para a qual pagou o valor cobrado pela 

mercadoria, sendo certo que, nesta data, foi condenada a restituir ao 

consumidor a quantia paga, motivo pelo qual, deixo de determinar neste 

feito. 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, é 

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". Contata-se que o pedido de indenização tem como causar de 

pedir não só o vício do produto, mas também da assistência não prestada 

ao consumidor em razão do defeito constatado, seja pelo reparo ou pela 

troca do produto. Nessa linha, o artigo 18 do CDC deixa claro que cabe ao 

consumidor optar por ter a restituição do dinheiro pago pelo produto, ou ter 

a sua substituição por outro da mesma espécie, em caso de o vício não 

ser sanado no prazo máximo de trinta dias. Desse modo, resta 

configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu 

dever de indenizar os danos morais suportados pelo reclamante. Nesse 

sentido: “EMENTA - RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR 

CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. 
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DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Aparelho de ar condicionado adquirido no 

estabelecimento comercial requerido que apresentou vício de fabricação 

desde sua aquisição, não tendo sido o vício sanado dentro do trintídio 

legal. A doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo 

como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Levando em consideração a aplicação da legislação especial 

ao caso em tela, impõe-se a responsabilização da fornecedora e do 

comerciante na forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de 

culpa para restar evidenciado o dever de indenizar, bastando a existência 

do dano e do nexo de causalidade, que restaram demonstrados no caso 

dos autos. A frustração, a interrupção do uso do aparelho por vício 

inesperado, a busca pela solução do impasse não encontrada via 

extrajudicial, ensejam o dever de indenizar. O dano moral além de servir 

como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve 

também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. (...).” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

103422520148110058/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016). 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$ 3.000,00 (três 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 o pedido inicial para CONDENAR a empresa 

LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. ao pagamento de indenização por 

danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três 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 (29.11.2014) - 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. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-23.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY VANDERLEY NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010059-23.2015.8.11.0059 REQUERENTE: WESLLEY 

VANDERLEY NOLETO REQUERIDO: SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO 

S.A. WESLLEY VANDERLEY NOLETO ajuizou ação de obrigação de fazer 

c/c indenizatória por danos morais em face de SHOPFATO COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S.A., ambos devidamente qualificados. Juntou os 

documentos de fls. 03/09. Por meio da decisão de fl. 16, a inicial foi 

recebida, sendo designada audiência de conciliação nos autos. Citada, a 

empresa ré apresentou contestação às fls. 30/48, ocasião em que alegou 

preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realizada a audiência de conciliação, 

esta restou infrutífera e a parte reclamante requereu prazo para juntar 

documentos (fl. 50). O autor anexou os documentos de fls. 52/53 e 

apresentou impugnação às fls. 55/61. Determinada a intimação para 

especificação de elementos probatórios, as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (fls. 62/67). À fl. 77, a parte reclamante 

reiterou o pedido para julgamento do processo. Em seguida, os autos 

vieram conclusos. É o relatório. 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 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

No sistema do Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo vício de 

inadequação do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no 

mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o 

estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, responsáveis 

solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem, inteligência do 

artigo 18 do CDC. Importante registrar que a doutrina diferencia os termos 

“vício” e “defeito”, ou seja, vício pertence ao produto ou serviço, 

tornando-o inadequado, mas que não atinge o consumidor ou outras 

pessoas, por exemplo, a televisão adquirida que funciona mal. Já o defeito 

é o vício acrescido de um problema extra. O defeito não só gera uma 

inadequação do produto ou serviço, mas um dano ao consumidor ou a 

outras pessoas, por exemplo, televisão que explode causando danos a 

pessoas. Nesse sentido, há vício sem defeito, mas não defeito sem vício. 

Os defeitos é que geram acidentes de consumo, sendo disciplinados nos 

arts. 12 a 14. Por sua vez, os vícios são tratados nos arts. 18 a 25. No 

caso em tela, cuida-se de vícios de adequação, em que o produto 

adquirido da ré não correspondeu à expectativa gerada pelo consumidor 

quando da utilização ou fruição, de modo que deve ser aplicada a regra do 

artigo 18, do CDC, que estabelece a responsabilidade de todos os agentes 

e de forma solidária, por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva do comerciante. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO. 

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, vislumbro que o pedido inicial merece prosperar em 

parte, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, cumpre salientar 

que a relação jurídica descrita nos autos se submete às regras do artigo 

18, da Lei 8.078/90, pois as partes se enquadram nos conceitos de 

fornecedor e consumidor, devendo, pois, a presente demanda ser 

analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva. Veja-se: “Art. 18. 

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes 

viciadas.” No caso em apreço, mostra-se incontroverso nos autos que o 

reclamante adquiriu junto à empresa requerida SHOPFATO COMÉRCIO 

ELETRÕNICO S.A. o seguinte produto TV MONITOR LG LED 28 (fl. 52). 

Ocorre que referido aparelho apresentou defeitos que o tornou 

imprestável para o uso a que se destinava, o que resultou em várias 

tentativas de solução do problema junto à empresa autorizada para o 

conserto, sem, contudo, lograr êxito. Registre-se, inclusive, que o autor 

efetivou contato telefônico em diversas datas junto às atendentes da LG e 

da SHOPFATO, anotando os números de protocolo, todavia, restando 

infrutíferas tais tentativas (fl. 53), pois não obteve o conserto do produto. 

Também restou incontroverso que o problema perdura por mais de meses 

sem qualquer solução. Assim, constatados os defeitos no aparelho 

adquirido pelo consumidor, bem como, havendo reclamação junto à 

empresa autorizada, sem qualquer solução, outra alternativa não restou 

ao autor senão a de ajuizar a presente demanda, pleiteando a restituição 

do valor pago pelo aparelho, bem como indenização por danos morais. 

Insta ressaltar que a empresa ré ao contestar, informou que cumpriu com 

sua obrigação perante o consumidor, pois entregou a mercadoria 

corretamente e que a promessa de restituição foi feita pelo fabricante do 

produto, sendo que não é responsável pelos defeitos de fabricação, 

tampouco pela disponibilização de peças para consertos à assistência 
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técnica. Todavia, no presente caso, entende-se que no sistema do Código 

de Defesa do Consumidor respondem pelo vício do produto todos aqueles 

que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante que elaborou o 

produto, até o estabelecimento comercial que contratou a venda com o 

consumidor ,  responsáve is  so l idár ios  pe la  garan t ia  de 

qualidade-adequação do bem. Assim, caracterizado os danos materiais 

através de comprovação do efetivo prejuízo material e pecuniário em 

decorrência do vício de adequação, deve ser o autor restituído do valor 

desembolsado na forma simples, ensejando a devolução em dobro tão 

somente quando verificado má-fé do fornecedor, o que não restou 

caracterizado no caso. Nessa linha, não tendo a empresa requerida 

apresentada prova contrária à alegação do reclamante de que o vício do 

produto não foi sanado, mesmo depois das diversas tentativas de 

solicitação de reparo, entende-se que deve ser restituído o valor pago 

pelo produto, vez que o vício apresentado inviabiliza a sua utilização. O 

artigo 18 do CDC deixa claro que cabe ao consumidor optar por ter a 

restituição do dinheiro pago pelo produto, ou ter a sua substituição por 

outro da mesma espécie, em caso de o vício não ser sanado no prazo 

máximo de trinta dias. Outrossim, não restou comprovado que o 

fornecedor agiu de má-fé ou tenha submetido o autor ao ridículo, razão 

pela qual a devolução em dobro não procede. 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, é 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 presente caso, 

contata-se que o pedido de indenização tem como causar de pedir não só 

o vício do produto, mas também da assistência não prestada ao 

consumidor em razão do defeito constatado, seja pelo reparo ou pela 

troca do produto. Nesse contexto, resta configurada a prática de ato ilícito 

pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos 

morais suportados pelo reclamante. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“EMENTA - RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR CONDICIONADO. 

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Aparelho de ar condicionado adquirido no estabelecimento 

comercial requerido que apresentou vício de fabricação desde sua 

aquisição, não tendo sido o vício sanado dentro do trintídio legal. A 

doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um 

dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Levando em consideração a aplicação da legislação especial ao caso em 

tela, impõe-se a responsabilização da fornecedora e do comerciante na 

forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de culpa para restar 

evidenciado o dever de indenizar, bastando a existência do dano e do 

nexo de causalidade, que restaram demonstrados no caso dos autos. A 

frustração, a interrupção do uso do aparelho por vício inesperado, a 

busca pela solução do impasse não encontrada via extrajudicial, ensejam 

o dever de indenizar. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. (...)” - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 103422520148110058/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016. “RECURSO INOMINADO - VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - 

MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E 

MATERIAL - CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Na 

responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde 

solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e 

caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade.” (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012). 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$ 3.000,00 (três 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 o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada à devolução da quantia paga, cujo montante é de R$ 578,34 

(quinhentos e setenta oito reais e trinta e quatro centavos), atualizado 

monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

desde a data do pagamento. Ao mesmo tempo, CONDENO a empresa Ré 

ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 

(três 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 (29.11.2014) - 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. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76995 Nr: 1122-92.2017.811.0059

 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: Delira Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Dra. 

Annelise Correa Bueno Bragatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício de auxílio-doença e, ainda, das parcelas em atraso, 

também em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-benefício, relativas ao benefício devidas desde 

a cessação administrativa, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros.Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, 

anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 06 (seis) meses dias 
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a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo deverá 

ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua prorrogação junto 

ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91.Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo do 

inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.Condeno o réu a pagar ao advogado do autor honorários 

advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) da 

condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos da 

Súmula nº. 111 do STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação.DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96777 Nr: 790-91.2018.811.0059

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação oferecida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do adolescente LUIZ GUSTAVO 

SOUSA MODESDO, pela prática de ato infracional análogo ao delito 

previsto no artigo 157, §3º, cumulado com artigo 211, ambos do Código 

Penal e, via de consequência, APLICO ao representado medida 

socioeducativa de INTERNAÇÃO, nos termos do artigo 122, incisos I e II, 

da Lei 8.069/90, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses e máximo de 03 

(três) anos.Cumpre elucidar que a internação do adolescente será 

reavaliada em 06 (seis) meses, pelo Juízo competente pela execução da 

medida ora imposta, consoante artigo 121, §2º, do ECA. Outrossim, o 

lapso temporal da internação provisória será deduzido para a contagem do 

prazo supra.Isento de custas e despesas processuais.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Em tempo, mister ressaltar que a medida ora 

imposta ao representando e, tendo em vista que persistem os 

fundamentos que ensejaram a decretação da internação provisória, 

inviável o apelo em liberdade.Oficie-se a unidade de internamento para os 

devidos fins, observando-se os termos do Provimento nº. 39/2013 – 

CGJ/MT.Transitada em julgado, expeça-se guia de internação definitiva e 

forme-se o executivo de medida socioeducativa.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40441 Nr: 174-29.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBG, KNG, EMG, GLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de reconhecimento de união estável “post mortem”, 

ajuizada por Antônia Pereira de França em face de Anny Christine 

Barbosa Grahl, Katya Núbia Grahl, Edna Mara Grahl e Gyoseph Luiz Grahl.

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora se manifeste em relação à 

tentativa frustrada de citação de Anny Christine Barbosa Grahl, sob o 

risco de indeferimento da petição inicial.

No que se refere ao pedido contido na folha 64, determino à Secretaria 

que oficie à 2ª Zona Eleitoral de Gurupi/TO com a finalidade de obter 

endereço de Katya Núbia Grahl e Gyoseph Luiz Grahl.

Em relação à circunstância de Edna Mara Grahl ter sido citada, aguarde-se 

novas deliberações.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22361 Nr: 2346-75.2011.811.0059

 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: Ozelino Costa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estes autos tratam de pretensão deduzida no sentido de impor ao réu 

compensação por danos protegidos pelo DPVAT.

Após a fase postulatória, as partes manifestaram interesse na produção 

de prova pericial médica, tendo, para isso, formulado quesitos.

Decido.

Esta Comarca apresenta deficiência na disponibilidade de médicos 

interessados na atuação como perito judicial. Isso ficou revelado porque, 

por diversas vezes, este Juízo manteve tratativas com várias 

profissionais da área, sem, contudo, lograr êxito em angariar a habilitação 

de um médico para atuar no exame dos processos.

Por causa disso e para evitar que o andamento processual seja 

prejudicado ainda mais em razão dessa circunstância, fixo prazo de 15 

dias para que a parte autora se manifeste dizendo se há disponibilidade, 

inclusive financeira, para comparecer a uma cidade de maior porte, onde 

poderá se apresentar perante um perito previamente nomeado por esse 

Juízo.

No caso de não haver possibilidade do deslocamento, o processo poderá 

ser julgado sem a prova pericial.

 No caso de não haver possibilidade apenas financeira, tornem os autos 

conclusos considerando a hipótese de exigir-se da Administração Pública 

o dinheiro ou outro meio necessário para o transporte e hospedagem.

Após a manifestação da parte autora, a Secretaria deste Juízo poderá 

apresentar a este Gabinete o nome ou os nomes dos médicos que, 

preferencialmente por e-mail, tenham manifestado interesse na realização 

de avaliação médica da parte em sua própria cidade.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16727 Nr: 640-91.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iron Marques Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa do Médico Industrial e Comercio de 

Equipamentos Hospitalares Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Godine do Amaral - 

OAB:162.628/SP

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte/MT, 6 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85063 Nr: 6171-17.2017.811.0059

 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: Naides Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18909 Nr: 2732-42.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleiber Silva dos Santos Rodrigues

 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:

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto aos 

documentos apresentados com a contestação.

Determino que a equipe multidisciplinar deste Juízo realize estudo 

socioeconômico em relação autor, apresentando laudo no prazo de 30 

dias úteis.

Esta Comarca apresenta deficiência na disponibilidade de médicos 

interessados na atuação como perito judicial. Isso ficou revelado porque, 

por diversas vezes, este Juízo manteve tratativas com várias 

profissionais da área, sem, contudo, lograr êxito em angariar a habilitação 

de um médico para atuar no exame dos processos.

Por causa disso e para evitar que o andamento processual seja 

prejudicado ainda mais em razão dessa circunstância, fixo prazo de 15 

dias para que a parte autora se manifeste dizendo se há disponibilidade, 

inclusive financeira, para comparecer a uma cidade de maior porte, onde 

poderá se apresentar perante um perito previamente nomeado por esse 

Juízo.

No caso de não haver possibilidade do deslocamento, o processo poderá 

ser julgado sem a prova pericial.

 No caso de não haver possibilidade apenas financeira, tornem os autos 

conclusos considerando a hipótese de exigir-se da Administração Pública 

o dinheiro ou outro meio necessário para o transporte e hospedagem.

Após a manifestação da parte autora, a Secretaria deste Juízo poderá 

apresentar a este Gabinete o nome ou os nomes dos médicos que, 

preferencialmente por e-mail, tenham manifestado interesse na realização 

de avaliação médica da parte em sua própria cidade.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte/MT, 14 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11195 Nr: 1542-49.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, JULLIANE ALVES DA SILVA - OAB:18251/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário, por 

invalidez decorrente de trabalho rural.

 Após a fase postulatória, as partes manifestaram interesse na produção 

de prova pericial médica, tendo, para isso, formulado quesitos.

Decido.

Esta Comarca apresenta deficiência na disponibilidade de médicos 

interessados na atuação como perito judicial. Isso ficou revelado porque, 

por diversas vezes, este Juízo manteve tratativas com várias 

profissionais da área, sem, contudo, lograr êxito em angariar a habilitação 

de um médico para atuar no exame dos processos.

Por causa disso e para evitar que o andamento processual seja 

prejudicado ainda mais em razão dessa circunstância, fixo prazo de 15 

dias para que a parte autora se manifeste dizendo se há disponibilidade, 

inclusive financeira, para comparecer a uma cidade de maior porte, onde 

poderá se apresentar perante um perito previamente nomeado por esse 

Juízo.

No caso de não haver possibilidade do deslocamento, o processo poderá 

ser julgado sem a prova pericial.

 No caso de não haver possibilidade apenas financeira, tornem os autos 

conclusos considerando a hipótese de exigir-se da Administração Pública 

o dinheiro ou outro meio necessário para o transporte e hospedagem.

Após a manifestação da parte autora, a Secretaria deste Juízo poderá 

apresentar a este Gabinete o nome ou os nomes dos médicos que, 

preferencialmente por e-mail, tenham manifestado interesse na realização 

de avaliação médica da parte em sua própria cidade.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte/MT, 14 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81671 Nr: 3981-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiele Martins da Silva, Maicon dos Santos, 

vulgo "Marquinho", Raiana Thais Silva Alarcon, Evair Pereira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913 

-B, Raphael Prajnatara Balbino da Silva - OAB:20340/MT, SAMUEL 

GOMES MACHADO DE SOUZA - OAB:

 Defiro o pedido do Ministério Público, determinando que seja deprecada a 

oitiva de RAFAELA BOMTEMPO DOS REIS MAIA, anotando-se o prazo na 

precatória de 15 dias, devendo o senhor Gestor Judiciário monitorar o 

prazo e, no case excesso sem informações quanto ao cumprimento da 

precatória, fica, desde já, derminada a abertura de prazo às partes para 

apresentação de memoriais finais, encaminhando, após, os autos à 

conclusão para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98632 Nr: 1823-19.2018.811.0059

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Andrade Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIVERALDO GOMES DA SILVA - 

OAB:1239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, foi decidido nos autos código 97766, determinando a 

liberdade do indiciado.

Sendo assim, resta prejudicado o pedido de liberdade provisória.

Por isso, determino o traslado para estes autos, por cópia, da decisão 

posta nos autos código 97766.

Assim, após as intimações necessárias, não havendo diligências 

ulteriores, arquivem-se estes autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96365 Nr: 539-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welber Martins Ferreira, alcunha "Reri", El-Hazi 

Martins Pinheiro, Welbany Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a WELBER MARTINS 

FERREIRA, vulgo “Reiri”, a prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, 

incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos Código Penal.

O réu se encontra assistido por advogado constituído, o qual já ofertou 

defesa preliminar.

Com a peça de defesa, sobreveio pedido de revogação da prisão 
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preventiva condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão.

A defesa do réu salientou que ”não se pode alegar ser a manutenção da 

custódia cautelar a garantia da ordem pública somente com base em 

argumentos genéricos e abstratos”.

Por fim, asseverou que possui residência fixa e que não estava no local 

dos fatos, tendo ele se apresentando espontaneamente à Delegacia de 

Polícia para prestar esclarecimentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido de revogação, ventilando que a materialidade delitiva estaria 

comprovada, tudo em consonância com os elementos informativos 

trazidos aos autos. Por fim, pontua que o requerente responde a vários 

processos criminais e executivos penais, sendo imperiosa a manutenção 

cautelar do acusado, tendo em vista sua periculosidade social, bem como 

para evitar a reiteração delitiva.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante de 

delito em 15 de janeiro de 2018, no município de Confresa/MT, sendo que a 

Autoridade Judiciária, em decisão proferida em 16/01/2018, converteu a 

prisão em flagrante em preventiva.

Após, com a conclusão do Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu 

denúncia em 09/02/2018. Sendo que o presente feito vem sendo 

processado em seus ulteriores termos, já tendo sido apresentada 

resposta à acusação, estando o processo pronto para designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Não há motivos para o acusado responder preso aos termos da 

acusação. Isso porque, embora o réu ostente em seu desfavor vários 

procedimentos penais, tais procedimentos revelam, depois de uma análise 

cuidadosa, que o réu nunca se furtou à aplicação da lei penal ou 

processual penal. Isso fica evidente, inclusive, pelo fato de o réu ter sido 

preso porque teria se apresentado espontaneamente à autoridade policial.

Embora pesem contra o réu várias condenações, a análise dos processos 

instaurados em seu desfavor releva um grande descaso estatal na 

condução dos processos, pois a paralisação deles se deve 

exclusivamente à grande deficiência inerente ao serviços agregados ao 

Poder Judiciário.

Esse quadro revela que não há motivos que justifiquem a continuidade da 

prisão preventiva do réu, servido as cautelares diversas como meio para 

assegurar a integridade da persecução penal.

Por essas razões, concedo a WELBER MARTINS FERREIRA a liberdade 

provisória, com as seguintes condições, cujo descumprimento poderão 

ensejar nova prisão:

(1)Comparecimento na Secretaria deste Juízo, no prazo de 72 horas, para 

informar endereço atualizado e telefone onde possa ser encontrado.

(2)não ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial

(3)comparecimento na Secretaria deste Juízo para informar atividades e 

atualizar endereço

(4)ser encontrado sempre que for necessária a intimação para algum ato 

processual.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Expeça-se alvará de soltura, cujo cumprimento ficará condicionado à 

inexistência de outros motivos que imponham a prisão.

Por fim, objetivando impulsionar os autos, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de abril de 2018, às 13h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a defesa 

técnica.

Requisite-se a presença dos policiais civis arrolados pelo Ministério 

Público para serem ouvidos como testemunhas da acusação.

Intimem- se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e o acusado.

 Porto Alegre do Norte (MT), 13 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40265 Nr: 318-16.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Norberto Wilpert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Adão Gervazoni, Antonio Milhorança, 

Adilson Marcos Milhorança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de 

Coisa Certa proposta pela JOSÉ NORBERTO WILPERT em face de 

RINALDO ADÃO GERVAZONI e OUTRO, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de dias, (quinze) dias 

efetue(m) o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)m sem prejuízo de sua posterior 

alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo (art. 806, § 1º, do 

CPC)

Do mandado de citação deverá constar ordem para BUSCA E 

APREENSÃO dos bens objeto da execução, que deverá ser de logo 

cumprido caso decorrido o prazo supra sem a comprovação do 

adimplemento espontâneo da obrigação (art. 806, § 2º, do CPC).

Juntado aos autos o mandado de busca e apreensão devidamente 

cumprido, iniciar-se-á o prazo para oferecimento dos embargos.

Citem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40265 Nr: 318-16.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Norberto Wilpert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Adão Gervazoni, Antonio Milhorança, 

Adilson Marcos Milhorança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa do advogado, para 

cumprir o disposto na CNGC-MT., 6.16.7.6, com a retirada da carta 

precatória expedida para citação dos requeridos na Comarca de 

Sinop-MT., comprovando a distribuição no prazo legal, OU providenciar o 

recolhimento das guias de custas e taxas judiciárias, informando nos 

autos o pagamento, para posterior remessa (Malote Digital) ao juízo 

deprecado, onde Vossa Senhoria deverá acompanhar o cumprimento da 

missiva. #vc#

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38495 Nr: 2792-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ramos da Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DONIZETE - 

OAB:12674

 Intimo o advogado do reeducando quanto ao despacho de ref.48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38758 Nr: 2923-66.2017.811.0019

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em substituição legal. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por ANTONIO CARLOS DA SILVA 

MOREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do 

art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial em 

decisão (Ref.5), ocasião em que fora deferido o benefício da assistência 

judiciária gratuita à parte autora e indeferida a antecipação de tutela, sem 

prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic standibus.Citada, a 

parte requerida apresentou contestação, com documentos (Ref.11). 

Impugnação à contestação (Ref.18). Na peça de defesa, a requerida 

alegou preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, 

parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que 

a prescrição aqui arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou 

seja, o direito ao recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim 

as prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las, 

especialmente porque atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, 

considerando que a prescrição tem seu início a partir do vencimento de 

cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data do início do 

benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da prescrição. 

Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá ser 

apreciada com maior segurança no momento da prolação da 

sentença.Assim, não há preliminar a ser apreciada.Partes legítimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias especifiquem as provas [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37974 Nr: 2513-08.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos.

Em que pese os argumentos invocados pela defesa do reeducando no 

sentido de que tendo sido a pena aplicada inferior a 8 (oito) anos o regime 

inicial de cumprimento da pena deveria ser o semi-aberto, é pacífico no 

âmbito dos Tribunais Superiores que acaso existentes circunstâncias 

judicias desfavoráveis, seja imputado regime inicial mais severo do que 

aquele previsto para o crime em abstrato, conforme restou devidamente 

fundamentado na sentença condenatória.

Com isto, tenho que não há que se falar em regime inicial da pena em 

regime mais brando do aquele imputado no dispositivo da sentença, de 

modo que, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, conforme 

manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO o cálculo da pena de 

Ref. 08.

Aguardem os autos em Secretaria para fiscalização do cumprimento da 

pena.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27942 Nr: 243-45.2016.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Ferreira de Lima representada por Jocélia 

Monteiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PORTO DA SILVA 

IGNÁCIO - OAB:18939

 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 14h10min.

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.: 35927 Nr: 1547-45.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos 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 16h00min.

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.: 32138 Nr: 2213-80.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ramos dos Santos Repesentado por 

Valdirene Ramos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:22077-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2213-80.2016.811.0019

 Código n.º 32138

Vara Única

 Vistos em substituição legal.

 Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por Valdecy Alves 

dos Santos, em face de Diego Ramos dos Santos, menor impúbere, 

representado por sua genitora Valdirene Ramos Coelho, objetivando o 

reajuste do valor dispensado à título de alimentos.

 À vista da certidão de Ref.47, verifico que o Sr. VALDECY ALVES DOS 

SANTOS, apresentou desejo em dar continuidade ao feito, sendo assim 

desde já, NOMEIO como defensora dativa a Dra. KARINE DE GÓIS 

CONRADI, inscrita na OAB/MT Nº 22077-O, para patrocínio dos interesses 

da parte autora.

 Desde já, arbitro em favor da causídica constituída, a título de honorários 

advocatícios, o importe de 05 (cinco) URH’s, conforme Tabela de 

Honorários da OAB – Seccional Mato Grosso.
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 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35924 Nr: 1545-75.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos 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 15h00min.

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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36231 Nr: 1684-27.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli da Silva Paranha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Camilo, Valdir Pedro Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Processo nº 1684-27.2017.811.0019

Código nº 36231

Vara Única

DECISÃO

Vistos em substituição legal.

À vista da necessidade de produção de prova testemunhal e colheita de 

depoimento pessoal, dou por justificada a necessidade de intimação 

pessoal das testemunhas, para comparecimento a este Juízo em audiência 

de instrução e julgamento, conforme requerido em petitório (Ref.48).

 Atente-se a Secretaria da Vara quanto à necessidade de intimação 

pessoal das testemunhas arroladas.

 Desde já DESIGNO audiência de instrução a se realizar no dia 26 de junho 

de 2018 às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30498 Nr: 1286-17.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Alvizi Vieira, representado por Keiti Lázaro 

Alvizi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genisson Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 Processo n.º 1286-17.2016.811.0019

 Código n.º30498

Vara Única

 Vistos em substituição legal.

 Diante da certidão retro (Ref.60), verifico o decurso de prazo da citação 

por Edital da parte Executada, sem que houvesse qualquer manifestação. 

Assim, desde já, NOMEIO como curadora especial a Dra. JOSELAINE 

SILVA DOS ANJOS, inscrita na OAB/MT nº 23765, para representar os 

interesses de GENISSON VIEIRA DA SILVA, conforme preceitua o artigo 

72, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

 Desde já, arbitro em favor da causídica constituída, a título de honorários 

advocatícios, o importe de 02 (dois) URH’s, conforme Tabela de 

Honorários da OAB – Seccional Mato Grosso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 13 de março de 2018.

 Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38390 Nr: 2738-28.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Mayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCENDENTES os pedidos formulados na peça inaugural por ERCI 

MAYER em desfavor do BANCO BRADESCO FINCANCIAMENTO S/A, o 

que faço com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Por 

consectário, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito.Por 

oportuno, REVOGO a tutela antecipada de urgência outrora 

concedida.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da 

pretensão econômica da causa, observando-se o que dispõe o art. 98, § 

3º do CPC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Transitado 

em julgado, arquive-se, com as anotações e baias necessárias.Porto dos 

Gaúchos/MT, 13 de março de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37449 Nr: 2275-86.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos 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 16h30min.

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
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40123 Nr: 259-28.2018.811.0019

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Martins Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da tempestiva apresentação de contestação pela parte requerida, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresnte 

sua impugnação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35590 Nr: 1404-56.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/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, promovo a readequação de pauta e, 

desde já, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 25 de junho 

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, 13 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35595 Nr: 1407-11.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Davi Lopes Bonfim dos Santos, representado por 

Gilvane Aparecida Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedir Bonfim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Processo n.º 1407-11.2017.811.0019

Código n.º 35595

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em substituição legal.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MOACIR VELOZO 

JÚNIOR em face de NEDIR BONFIM DOS SANTOS, já devidamente 

qualificados nos autos.

Conforme informam os autos, a parte executada, uma vez intimada, 

adimpliu a integralidade do débito exequendo, conforme ratificado pela 

própria parte exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que o presente processo de execução 

exauriu sua finalidade última, mormente porque os débitos que lastreavam 

o feito já foram devidamente quitados pela executada.

Nos termos do art. 924, II, do NCPC, a execução se extingue quando a 

obrigação for satisfeita. Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo 

diploma, que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Deste modo, verificado nos presentes autos que a parte executada 

adimpliu espontaneamente a obrigação oriunda do título executivo 

extrajudicial, é de se constatar que o processo merece ser extinto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença, nos termos do que vaticina o art. 924, II, do 

NCPC. Com isto, proceda-se ao arquivamento do feito, providenciando-se 

as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40436 Nr: 425-60.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paulo Pereira da Silva, Aline Batista da Silva, 

representada por Pedro Paulo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Kara José, Gilmar Uliana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, promovo a readequação de pauta e, 

desde já, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 25 de junho 

de 2018, às 15h00min.

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, 13 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37456 Nr: 2279-26.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos 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 15h30min.

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
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38495 Nr: 2792-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ramos da Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DONIZETE - 

OAB:12674

 Vistos, em substituição legal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o defensor nomeado, Dr. 

Fábio Alves Donizete, foi devidamente intimado a fim de que patrocinasse 

os interesses do reeducando, porém deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (Ref. 40 e 52) DETERMINO sua exclusão da lista de 

defensores dativos desta Comarca. NOMEIO como Defensora Dativa para 

atuar em defesa do reeducando DANIEL RAMOS DA SILVA BUENO, a Dra. 

Lindamir Macedo de Paiva, inscrita na OAB/MT sob o n° 16164 para 

patrocinar os interesses do apenado.

Arbitro a título de honorários advocatícios, em favor da causídica nomeada 

o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme prevê a Tabela de 

Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Mato Grosso.

Por fim, diante do pleito ministerial de ref. 15 e da curadora especial 

(ref.30), DETERMINO que seja oficiado ao Juízo de Tabaporã para retificar 

a Guia de execução penal.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 14 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29766 Nr: 888-70.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia de Freitas Colli - 

OAB:16044/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 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 13h30min.

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 Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27942 Nr: 243-45.2016.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Ferreira de Lima representada por Jocélia 

Monteiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PORTO DA SILVA 

IGNÁCIO - OAB:18939

 Intimo o advogado do requerido acerca da decisão de ref.84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36977 Nr: 2084-41.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em substituição legal.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte requerente com pedido 

de penhora online a ser realizada no valor de R$ 13.100,00 (treze mil e 

cem reais), conforme consta da manifestação de ref.70, solicitando o 

bloqueio de saldos em contas bancárias dos demandados.

Desta feita, DEFIRO o sequestro do montante solicitado e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuado o sequestro quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte Executada deverá ser 

intimada por meio de advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim 

de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo 

Civil.

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de março de 2018.

 Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23117 Nr: 816-54.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-O

 CERTIFICO que reitero a INTIMAÇÃO da defesa para que, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação da acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34938 Nr: 1099-72.2017.811.0019

 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): Mauro Felipe Quiroga, Luis Fernando Quiroga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:

 Certifico que INTIMO os requeridos na pessoa de seus advogados do teor 

da r. decisão ref. 32 para as providencias que se fizerem necessárias no 

prazo legal. /git/.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-07.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

PROCESSO N°:1000074-07.2017.8.11.0019 EXEQUENTE: LINDAMIR 

MACEDO DE PAIVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em 

substituição legal. Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, 

RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito 

especial do artigo 910, do Código de Processo Civil. Desde já, determino à 

parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias para depositar no Cartório 

deste Juízo a(s) certidão(ões) original(is) de honorários, objeto da 

presente execução, sob pena de extinção do processo, consignando 

desde já que as certidões oriundas de Comarca(s) diversa(s) devem ser 

executadas pelo Juízo responsável por sua expedição, razão pela qual o 

feito se processará tão somente no que atine às certidões da lavra do 

Juízo de Porto dos Gaúchos/MT. Após o depósito da(s) respectiva(s) 

certidão(ões), cite-se o requerido, por meio de remessa eletrônica ou 

postal dos autos, ou se necessário, face ausência de convênio, na forma 

do artigo 238 e ss. do Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a 

execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não 

havendo interposição de embargos pela parte executada, certifique-se a 

imediata conclusão para fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo 

Civil e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 14 de março de 2018. Rafael Depra Panicella Juiz Substituto, 

em Substituição Legal

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36831 Nr: 746-77.2013.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri, José Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Sarkis Simão, Terezinha Sarkis Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio de Resende Oliveira 

- OAB:9676/DF

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 24/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45654 Nr: 1828-75.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nalva Braz do Nascimento, Macrênio Lourenço 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 45654

S E N T E N Ç A

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução por título extrajudicial, promovida por 

Sicredi Araxingu, devidamente qualificado, em face de Nalva Braz do 

Nascimento, igualmente qualificado.

 Às fls. 53 o exequente informa que houve o pagamento integral do débito 

e requer a extinção do feito.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A exequente informa que a executada adimpliu com suas obrigações 

requerendo assim a extinção do presente feito.

É de reconhecer que como pagamento informado o presente feito 

alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.R.I.C.

São Félix do Araguaia/MT, 05 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12790 Nr: 1622-76.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Godinho Alves

 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:

 Em atenção à decisão judicial à fl. 221, IMPULSIONO o feito com o fim de 

abrir vistas às partes para se manifestarem acerca do cálculo judicial de 

fls. 224-227, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36831 Nr: 746-77.2013.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri, José Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Sarkis Simão, Terezinha Sarkis Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio de Resende Oliveira 

- OAB:9676/DF

 Em atenção à decisão à fl. 61, IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a 

parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

requerendo o que entender de direito, registrando, oportunamente, que 

houve valores bloqueados, conforme extrato de bloqueio via BACENJUD 

às fls. 62-63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32814 Nr: 1506-94.2011.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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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:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor PEDRO TEIXEIRA LIMA, em consequência, julgo extinto 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade ao autor, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da citação, consoante o 

disposto no RE n.º 631.240/MG. Considerando que no caso de implantação 

do benefício no decorrer da ação, são devidas as parcelas em atraso até 

a respectiva data da concessão do benefício. Ainda, quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de 

correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 

para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor 

da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.São Félix do 

Araguaia/MT, 14/03/2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18903 Nr: 1824-48.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de Araújo Rocha, Ana Cristina de 

Araújo da Rocha Cavarsan, Cristiano de Araújo Rocha, Aristides 

Carvasan Neto, Rosana Pereira de Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu D. 

Advogado, para retirar a Carta Precatória expedida (fl. 183), para 

distribuição e cumprimento no Juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34048 Nr: 2726-30.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lima & Pimenta Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Castro Justo - 

OAB:72.797/RS, Karine Jung Guimarães - OAB:RS nº 90.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

assim como considerando a decisão judicial à fl. 111, IMPULSIONO o feito 

com o fim de abrir vistas à Parte Autora para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, registrando que a 

tentativa de bloqueio via RENAJUD não alcançou resultado positivo (fl. 

112).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1852-40.2014.811.0017

 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: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda 

Begrow, Ilo Leandro Begrow, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/O

 Autos ID nº 41359

Vistos.

 DEFIRO o requerido às fls. 803, pelo prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 19 de setembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1852-40.2014.811.0017

 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: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda 

Begrow, Ilo Leandro Begrow, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/O

 Processo n. 1852-40.2014.811.0017

Código 41359

Requerente: Businessincorp Empreendimentos e Participações Ltda

Requeridos: Theobaldo André Begrow e outros

 DECISÃO

Trata-se ação de manutenção de posse, com pedido liminar, em trâmite na 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT, proposta por BUSINESSINCORP 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em desfavor de 

THEOBALDO ANDRÉ BEGROW, ROSIMEIRE ARRUDA BEGROW, ILO 

BEGROW E OUTROS, todos qualificados nos autos.

À fl. 177, foi determinado a expedição de mandado de constatação para 

melhor elucidação dos fatos. Auto de constatação devidamente anexado 

às fls. 183/187.

Após realização de audiência de justificação (fls. 239/251), o pedido 

liminar foi indeferido, conforme se depreende das fls. 252/257.

 A parte autora interpôs Agravo de Instrumento, no qual a decisão atacada 

foi reformada e concedida a manutenção de posse em favor da 

requerente (fls. 476/478 e 500/506).

 Às fls. 444/449, o Juízo de São Félix do Araguaia/MT declinou da 

competência para processar e julgar a presente demanda, uma vez que a 

União estaria realizando estudo fundiário na região, área em litígio, 

conforme Portaria nº10, de 30 de janeiro de 2015, para delimitação de 

reserva indígena, por conseguinte, foi determinado a remessa dos autos à 

Justiça Federal.

 Em seguida, os autos aportaram à Justiça Federal, Subseção Judiciária de 

Barra do Garças/MT e, analisados os autos, entendeu o MM. Juiz Federal 

por ausência de interesse da união, determinado o retorno dos autos ao 

Juízo da Segunda Vara de São Félix do Araguaia/MT (fls. 630/632).

Com o retorno dos autos à Justiça Comum, a parte autora peticionou 

pugnando pelo revigoramento da liminar, sob a alegação de que o 

requerido estaria descumprindo a liminar, na medida em que colocou um 

funcionário na aérea em litígio (fls. 776/787).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, antes de analisar o pedido da parte autora, 

constato, pela pretérita data em que foi ajuizada a demanda, bem como a 

data em que foi realizado o primeiro auto de constatação, a necessidade 

de efetivar um levantamento da atual situação do imóvel, objeto da lide.

Assim sendo, DETERMINO a elaboração de um novo auto de constatação 
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do imóvel, visando à obtenção das seguintes informações: quais bens 

guarnecem a área, o real possuidor de tais bens, identificação dos 

eventuais ocupantes da área litigiosa, bem como a que título (cessão, 

locação, compra e venda etc) e há quanto tempo estão no imóvel, além de 

outras informações que, julgar necessário, para a melhor verificação ou 

interpretação dos fatos.

Expeça-se o respectivo mandado de constatação, ressaltando que o auto 

poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia, como também as 

partes têm o direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e 

fazendo observações que considerem de interesse para a causa.

 Consigno, ainda, que o Oficial de Justiça deverá proceder com o devido 

cuidado e bom senso que a lide requer, autorizando, sendo o caso, desde 

já, reforço policial para viabilizar o cumprimento.

Com a juntada do relatório acima, retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Porto Alegre do Norte-MT para São Félix do Araguaia-MT, 18 de 

setembro de 2017.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1852-40.2014.811.0017

 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: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda 

Begrow, Ilo Leandro Begrow, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/O

 [...].No que diz respeito à suspeição suscitada, em relação ao Oficial de 

Justiça Ivo Antonio Venarusso, não vislumbro qualquer fundamento que o 

torne inapto para atuação no presente feito, não tendo sido comprovado 

nestes autos sua suspeição, alegada pelos Requeridos.Já em relação ao 

pedido dos Requeridos de realização de auto de constatação por 

profissional com inscrição no CREA, sob o fundamento da complexidade 

da demanda, entendo não se fazer necessário, uma vez que o Auto de 

Constatação não necessita de análise efetivamente técnica, sendo o 

Oficial de Justiça totalmente apto para a realização do mesmo, bem como, 

pelo fato de que tal prova será analisada em conformidade com as demais 

já constantes nos autos, não sendo a única a ser analisada para embasar 

futura decisão, razão pela qual, INDEFIRO o pedido.Deverá o Oficial de 

Justiça, ao proceder o necessário para a realização do Auto de 

Constatação, comunicar previamente às partes a data da realização do 

ato, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, a fim de se evitar futuras 

nulidades.Determino o desentranhamento do Auto de Constatação 

realizado às fls. 731/734, ante a decretação de sua nulidade.Com a 

juntada do novo Auto de Constatação, tornem-me os autos conclusos 

para análise do revigoramento da liminar.Intimem-se.Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário.Às providências.São Félix do Araguaia – MT, 11 

de dezembro de 2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20389 Nr: 1288-03.2010.811.0017

 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): Mário Cézar Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198

 Em atenção à decisão judicial à fl. 5.913, IMPULSIONO o feito com o fim de 

intimar a D. Advogada DANIELA CAETANO DE BRITO, OAB/MT n. 9.880, 

para juntar aos autos o Instrumento do Mandato que lhe foi conferido pelo 

Requerido, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5277 Nr: 322-84.2003.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair Salomão, Maria de Lordes Oliveira Salomão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves Machado, Ana Mendes Cardoso 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivânia Ferreira da Silva - 

OAB:12434 - GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AFONSO SUEKI 

MIYAMOTO, para devolução dos autos nº 322-84.2003.811.0017, 

Protocolo 5277, 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): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 136377 Nr: 2433-84.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geymison Fonseca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA SILVA 

PARREIRA - OAB:19416/O

 Código n.° 136377

Vistos. Chamo o feito à ordem.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Geymison Fonseca 

Silva, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, imputando ao 

Denunciado à prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n.° 

11.343/06 c/c artigo 244-B, §2° do Estatuto da Criança e do Adolescente 

na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro.

APF data de 19/11/2016 com prisão em flagrante convertida em preventiva 

em 20/11/2017; denúncia protocolada em 25/01/2017 e recebida em 

26/01/2017; realizada a instrução processual, estando aguardando 

apresentação das alegações finais.

 É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte:

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, nem como de novo 

decreta-la, se sobrevierem razões que justifiquem.”

Desta feita, a legislação pátria preconiza que, se não estiverem mais 

presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não deve 

ser ela mantida só porque a autoria está suficientemente provada e a 

materialidade da infração demonstrada.

 A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, ao 

passo que, havendo alteração fática-jurídica, não há mais motivos para 

que esta subsista.

 Assim, tendo em vista que a segregação provisória tem natureza drástica 

e indesejada e as razões para a decretação da prisão preventiva não 

mais subsistem, a revogação da prisão preventiva se impõe.

 Consigne que a prisão preventiva possui as características rebus sic 

stantibus, e, se imprescindível, poderá ser novamente decretada a 

qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, como reza o 

artigo 311 do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que se houve motivo para a decretação da prisão 

preventiva, este, atualmente não subsiste, logo, imperiosa a sua 

revogação. Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do Réu 

GEYMISON FONSECA SILVA.

Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao cumprimento 

das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, 

do Código de Processo Penal, quais sejam:

 a) comparecimento mensal em juízo, no prazo e nas condições fixadas 

pelo juiz, para informar e justificar atividades;

b) proibição de freqüentar bares, boates e locais congêneres;

 c) comparecimento a todos os atos do processo; e,

 d) proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao 

Juízo; por prazo superior a 15 (quinze) dias.

FICA ADVERTIDO DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB 

PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, 

SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.
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Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em nome de GEYMISON FONSECA 

SILVA, SE POR OUTRO MOTIVO O RÉU NÃO DEVA PERMANECER PRESO.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 29 de novembro de 2017.

 Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 13916 Nr: 749-42.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Gulli Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Helena Saab Alécio, Marcos Vinícios 

Alécio, Deocir Ferrari, Mashako Nakamuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:, Rogério Caetano de Brito - OAB:16.581

 Vistos. Ante as ausências dos Requeridos, os quais não foram 

devidamente intimados para a presente solenidade, Redesigno-a para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 15h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem 

necessárias, inclusive, encaminhando ofício aos Juízos anteriormente 

deprecados, para que tomem as providências necessárias quanto a 

devida intimação dos Requeridos. Conforme já afirmado na audiência 

anterior (fls. 297/297v), este Juízo entende ser necessário a intimação 

das partes para os atos processuais, como medida de precaução, muito 

embora, nenhum ônus processual lhes acarretará em caso de não 

comparecimento. Saem as partes presentes pessoalmente intimadas, 

inclusive nos termos da súmula 273 do STJ. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132450 Nr: 2174-26.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS, LFPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780 - O

 AUTOS N.º 2174-26.2015.811.0017 – Cód. 132450

Vistos, etc.

Considerando documento acostado às fls. 41/44, bem como manifestação 

do Ministério Público de fl. 50v, intime-se o nobre Defensor Público para 

manifestar e requerer o que de direito.

Após, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

Às providências.

 São Félix do Araguaia-MT, 14 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1852-40.2014.811.0017

 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: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda 

Begrow, Ilo Leandro Begrow, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/O

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Costatação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39447 Nr: 241-52.2014.811.0017

 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: Neuza Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR Máquinas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. nº 39447

Vistos, etc.

 INDEFIRO o requerido à fl. 46, uma vez que conforme certidão exarada 

pelo meirinho de fl. 45, o requerido não se encontra no endereço descrito 

na inicial, haja vista, “que a firma requerida não funciona mais no local, que 

o imóvel esta fechada e desocupado”, estando assim desnecessária uma 

nova expedição de carta precatória para o mesmo local descrito a peça 

inicial.

 Assim sendo, intime-se pessoalmente a parte autora, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe o endereço atualizado do Requerido e/ou 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37109 Nr: 1020-41.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo da Silva Amorim, Adriano Silva Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André N. Figueiredo Castro - 

OAB:8392, José Henrique Souza Vigo - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134748 Nr: 1298-37.2016.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Fontes Ltda, Cícero Paulo Fontes 

da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, André de Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CONSIDERANDO a petição da parte autora às fls. 59-60, IMPULSIONO o 

feito para intimar o D. Advogado peticionante para juntar aos autos o 

comprovante de pagamento de diligênica, pois, em que pese ter informado 

que já juntou o citado documento, a petição procotolada via PEA (Protocolo 

n° 142538) não veio acompanhada do comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13765 Nr: 586-62.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Missias Inácio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - 

OAB:2376/MT, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 13765

Vistos, etc.

Ante a manifestação da Procuradoria Federal de fls. 150v, intime-se a 

parte autora para manifestar no presente feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Felix do Araguaia - MT, 14 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34238 Nr: 257-74.2012.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SK Automotive S/A - Distribuidora de Autopeças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Barbosa da Cruz - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62538 Nr: 186-13.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romis Antonio Pinto, Suely Divina Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 186-13.2018.811.0098

Código nº. 62538

Vistos.

CITE-SE o devedor no endereço apontado pela parte exequente em 

petição retro, para pagar em 03 (três) dias, o valor integral da dívida (art. 

829 do CPC) ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data de juntada aos 

autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC) e artigos 914 e 915 

também do CPC.

Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando o 

executado a respeito dos atos processuais praticados, conforme art. 154, 

V, art. 841 e seguintes do CPC.

Intime-se o executado para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 

916 do CPC).

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º do CPC).

Intime-se o Exequente para recolher a diligência do Oficial de Justiça em 

30 (trinta) dias.

Expeça-se, às expensas do Exequente, certidão circunstanciada nos 

moldes do art. 828 do CPC, para fins de averbação. Efetuada as 

restrições, deverá a Exequente comunicar este juízo em 10 (dez) dias.

Caso o Oficial de Justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o 

arresto de bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto proceda-se o meirinho com as 

diligências insculpidas no art. 830, §1º do CPC.

Inexistindo bens a serem penhorados, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 05 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53193 Nr: 1264-18.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Herrera Infante, Mara Lucia Martins Rodrigues, 

José Soares da Silva, Volmir Carlino da Costa, Vania Aparecida Costa 

Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

17,47% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.RECONHEÇO o caráter alimentar da presente 

demanda e seus reflexos.Sem custas. No que concerne aos honorários 

advocatícios, o artigo 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que 

regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando vencida a 

Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, 

considerada a necessidade de ser apurado, na liquidação de sentença, o 

valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios deve ser aferido naquele 

momento processual.Após o decurso do prazo para a interposição de 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, em cumprimento 

ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 do STJ.Intime-se. 

Publique-se.Registre-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 05 de março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62543 Nr: 190-50.2018.811.0098

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 720 de 756



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: RdS, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a tutela de urgência, para o fim de nomear, desde logo, como 

curador provisório da interditando ROSEMEIRE RIBEIRO a pessoa de 

ROSEMAR DA SILVA, nos termos do art. 749 do CPC, tão somente para 

fins de movimentação bancária e previdenciária, conforme já consta como 

procuradora junto ao INSS, fls. 13, bem como, por entender plausível a 

justificativa apresentada pela Requerente acerca da urgência para prática 

de alguns atos da vida civil.Ressalto o caráter temporário da tutela de 

urgência, podendo ser alterada.Intime-se o Curador ora nomeado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça em cartório para assinar o 

termo de compromisso, conforme art. 759 do CPC.DESIGNO o dia 06 de 

abril de 2018 às 09h00min para entrevista minuciosa do interditando (art. 

751 do CPC), devendo comparecer com dois parentes (preferencialmente 

pais/irmãos) e uma pessoa próxima.FIXO o prazo de 10 (dez) dias, para o 

d. advogado da Requerente, apresentar o rol das pessoas a serem 

ouvidas.CITE-SE a Interditando, por mandado, cientificando-a de que, 

dentro do prazo de 15 (cinco) dias, contados da audiência supra, poderá 

impugnar o pedido (art. 752 do CPC).Consigne no mandado que, não 

sendo possível o deslocamento do interditando, este será ouvido onde 

estiver (§1º do art. 751), informação esta que deverá aportar aos autos 

em um prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da audiência.Notifique-se o 

Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, art. 752, § 1º, do 

CPC.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 05 de março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25202 Nr: 74-64.2006.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Judith Maria da Silva, Mariza Judith da Silva, Maria Judith 

da Silva, Marilda Judith da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Oliveira - 

OAB:4259/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:MT/7627-A, Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Flávio Olimpio de Azevedo - 

OAB:SP/34.248, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:MT/7400, Renato 

Olimpio Sette de Azevedo - OAB:180737/SP

 Isto posto, e por tudo que dos autos contam, JULGO IMPROCEDENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte 

executada/impugnante e HOMOLOGO o cálculo (fls. 653/653-verso) 

elaborado pelo contador deste juízo, no importe de R$ 2.299.116,41 (dois 

milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e dezesseis reais e 

quarenta e um centavos), sendo para as Autoras o montante de R$ 

1.915.930,35 (um milhão, novecentos e quinze mil, novecentos e trinta 

reais e trinta e cinco centavos) e a titulo de honorários advocatícios o 

valor de R$ 383.186,06 (trezentos e oitenta e três mil, cento e oitenta e 

seis reais e seis centavos), para produção dos jurídicos e legais 

efeitos.Intime-se a Requerida para efetuar o pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC.Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 05 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60380 Nr: 585-76.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Erico de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Porto 

Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:19319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário.

Logo, por ora, entendo inexistente demonstração robusta de imediato risco 

de morte, perda de sentido, membro ou função, bem como, presente a 

expectativa na realização da pretendida cirurgia (fila de espera) pelo SUS, 

aliado ao fato de que o tratamento pleiteado não possui caráter de 

urgência/emergência, admitindo-se o crivo do contraditório, que, poderá 

revelar situação diversa, a concessão liminar faz-se não recomendada no 

momento.

 Portanto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, nos termos requeridos na 

exordial e aditada pelo Ministério Público, forte nos fundamentos expostos 

e por entender não devidamente preenchido os requisitos do art. 300 do 

CPC.

Por serem os Requeridos, pessoa jurídica de direito público (município e 

estado), a qual não pode transacionar sobre o direito em questão, deixo 

de designar a audiência de conciliação prevista art. 334 do Código de 

Processo Civil.

 Citem-se os Requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, art. 335 c/c 183 do CPC, sob pena de serem 

havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 344, 

do NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 05 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60899 Nr: 853-33.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Alderi 

Chaves Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BALAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 853-33.2017.811.0098

Código nº. 60899

Vistos.

Manifeste-se o Requerente quanto ao regular cumprimento da tutela 

provisória de urgência deferida às fls. 25/27, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 08 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62640 Nr: 256-30.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPJ, AMPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observo, preenchido os requisitos legais (art. 319/320-CPC), logo, 

RECEBO A INICIAL.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da 

Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 
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quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.

Designo audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2018, às 

15h00min.

Cite-se o Requerido para que comparecer à audiência ora designada, 

acompanhado de seu advogado, consigno que a citação deverá ocorrer 

com antecedência máxima de 15 (quinze) dias da data em que foi 

designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 695 do 

Código de Processo Civil, bem como, querendo, apresentar contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias conforme art. 335, CPC, fazendo-se 

constar as advertências a que faz menção o art. 344, do CPC, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 344).

Ressalta-se, o mandado não se fará acompanhar da petição inicial, art. 

695, § 1º do CPC.

Notifique-se o Ministério Público para o devido custos legis.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 08 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28348 Nr: 438-31.2009.811.0098

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Trinca, Marici Alves Siqueira Trinca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidemar Pinheiro da Silva, Luiz Antonio 

Ferreira, Ironides Gomes Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido D. Errerias Lopes - 

OAB:25.032, Aparecido Domingos Errerias Lopes - OAB:PR/25032, 

Cleiton Tubino Silva - OAB:5239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B, Juliano Souza Queiroz - OAB:MT/7.948

 Autos nº. 438-31.2009.811.0098

Código nº. 28348

Vistos.

Primeiramente, certifique-se a Secretaria desse juízo, quanto ao 

cumprimento das decisões de fls. 587/589, ratificada à fl. 629, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, INTIME-SE a Parte Requerida para, querendo, manifestar-se e ou 

indicar quais provas ainda desejam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, 

tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, e a manifestação do Requerente à fl. 716.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 09 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23280 Nr: 79-52.2007.811.0098

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sylvio Dias da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:MT-2515-A

 Autos nº. 79-52.2007.811.0098

Código nº. 23280

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 2410 quanto ao pedido de exclusão do patrono Dr. 

Paulo Rogerio dos Santos Bachega – OAB/MT 13.184, feito pelo próprio 

advogado e, determino que a Secretaria deste juízo promova as devidas 

alterações nos autos e sistema Apolo TJMT.

Em análise mais detida dos autos, constata-se pendente de julgamento 

final, a exceção de suspeição de autos nº 54604, a qual encontra-se 

sobrestada em razão de Recurso de Agravo de Instrumento junto ao STJ, 

conforme certificado no dia 20/02/2018 no aludido feito 54604.

Portanto, ratifico o r. despacho de fl. 2.403 destes autos, MANTENDO A 

SUSPENSÃO do presente processo (23280), até que o incidente 

processual de Exceção de Suspeição (54604), seja julgado em definitivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 12 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62646 Nr: 262-37.2018.811.0098

 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: GMR, BCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 262-37.2018.811.0098

Código nº. 62646

Vistos.

Postergo a decisão homologatória, após a devida cota ministerial do d. 

Parquet, à luz do art. 698 do CPC.

Vistas ao Ministério Público para manifestação.

 Após, concluso.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 12 de Março de 2018

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62598 Nr: 233-84.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da 

Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Designo 

audiência de conciliação para o dia 09 de abril de 2018, às 

16h00min.Cite-se o Requerido para que comparecer à audiência ora 

designada, acompanhado de seu advogado, consigno que a citação 

deverá ocorrer com antecedência máxima de 15 (quinze) dias da data em 

que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 695 

do Código de Processo Civil, bem como, querendo, apresentar 

contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias conforme art. 335, CPC, 

fazendo-se constar as advertências a que faz menção o art. 344, do CPC, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º do CPC.Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 
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Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 

344).Ressalta-se, o mandado não se fará acompanhar da petição inicial, 

art. 695, § 1º do CPC.Notifique-se o Ministério Público para o devido custos 

legis.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 08 de Março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25715 Nr: 72-60.2007.811.0098

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Bufulin Junior, Odair Rafael Bruno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Coelho da Rocha - 

OAB:1521/RO, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060, 

Rosângela Queiroz Stábile - OAB:10182 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Muniz Ribeiro - 

OAB:4583/MT, Cynara Piran - OAB:6805/MT

 Autos nº. 72-60.2007.811.0098

Código nº. 25715

Vistos.

Deixo de apreciar o pedido de fls. 108, visto o arquivamento em 

23/08/2013 dos autos de código nº 31084, mencionado na referida lauda.

Assim, DETERMINO o arquivamento do presente feito (25715), ratificando 

as r. decisões de fls. 105/107 e fl. 116 e 118, com as baixas e cautelas de 

estilo, após cumprida as formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 10 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29158 Nr: 206-82.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atrium Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline de Oliveira 

Florêncio - OAB:10467, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 Autos nº. 206-82.2010.811.0098

Código nº. 29158

Vistos.

Compulsando os autos, constata-se pendente de julgamento final, a 

exceção de suspeição de autos código nº 54605, a qual, encontra-se sob 

apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJMT.

Portanto, ratifico o r. despacho de fl. 199, desses autos, MANTENDO A 

SUSPENSÃO do presente processo (29158), até que o incidente 

processual de Exceção de Suspeição (54605), seja julgado em definitivo.

Destarte, postergo a apreciação das alegações finais juntada pelas 

Partes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 10 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29239 Nr: 286-46.2010.811.0098

 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: ICdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernadete Parra Merini - 

OAB:12669, Faustino Lopes dos Santos - OAB:11.135, Jackeline 

Oliveira Da Silva Souza - OAB:8310B, Nucleo de Prática Jurídica e 

Assistência Judiciária FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Pelegrini - 

OAB:3821

 Autos nº. 286-46.2010.811.0098

Código nº. 29239

Vistos.

Trata-se de Ação de investigação de paternidade, ajuizada por IVETE 

CHAVES DE SOUZA, representando o menor Mateus de Souza, em 

desfavor de ANTONIO JOSE DE ALENCAR, qualificados nos autos.

Primeiramente, determino à Secretaria seja feita a correção na grafia do 

nome do Requerido, fazendo-se constar: ANTONIO JOSÉ DE ALENCAR 

(fl.40), ratificando igual decisão nesse sentido em fl. 52.

Tendo em vista a manifestação de fl. 137, NOMEIO os doutos advogados, 

militantes nesta Cidade e Comarca, Dr. OTÁVIO SIMPLICIO KHUN – OABMT 

14238 para atuar neste feito, nos interesses do Requerido Antônio José 

de Alencar, e, Dr. ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA – OABMT 

22102, para patrocinar os interesses da Requerente Ivete chaves de 

Souza, nestes autos, cujos honorários serão fixados conforme tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil.

Todavia, considerando a atuação do ilustre causídico Dr. ERYKSON 

THYAGO PEREIRA DA SILVA – OABMT 22102, em audiência de 

conciliação (fl. 137), arbitro em seu favor, exclusivamente pelo o ato 

praticado, o valor de 0,5 (meia) URH, conforme item 1.2, tabela XXIV, 

anexo II, da tabela de honorários da OAB/MT.

 Designo nova audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2018 às 

16h00min., ocasião que também será tratado quanto à realização do teste 

de DNA.

Portanto, postergo análise do pedido de fl. 137, quanto ao aludido teste de 

DNA, para momento ulterior à referida audiência conciliatória.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 13 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62332 Nr: 85-73.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Durante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR da Maia Prestadora de Serviços ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 62332

Vistos.

Considerando as informações apresentadas às fls. 18, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2018, às 09h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 12 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-55.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA NERIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das 

razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve 

ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à 

concessão deste instituto, os quais encontram-se previstos no artigo 300, 

§1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a 

parte Requerente; este, face à possibilidade em resultar em danos 

maiores, tendo em vista que tratam-se de descontos efetuados em salário 

de pessoa de baixa renda, idosa, e referente à verba alimentar 

indispensável à sobrevivência/manutenção da parte autora. Isto posto, 

DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR às partes Requerida(s) que procedam, na pessoa de seu 

Representante Legal, no prazo de 05 (cinco) dias, com a/o: a) a) 

SUSPENSÃO dos efeitos do contrato de seguro de vida – o que inclui a 

suspensão de sua cobrança; b) b) CONVERSÃO da conta corrente da 

autora em conta benefício/conta salário – com a consequente suspensão 

imediata da tarifa bancária de manutenção de conta (não sendo possível a 

conversão de conta corrente em conta salário, que proceda com o 

cancelamento da conta corrente a que se refere este processo e seja 

aberta somente conta salário em nome da autora); c) c) CANCELAMENTO 

do serviço de cartão de crédito (e consequente suspensão da cobrança 

de sua anuidade) O não cumprimento da determinação no prazo apontado 

acarretará a penalização por multa, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) por dia, até o limite 15 (quinze) dias, contando da data da 

citação/intimação, em caso de descumprimento. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da promovente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tendo em 

vista que não fora a parte requerida citada para a audiência de 

conciliação, determino que cite-se e notifique-se a parte Reclamada de 

todo o teor da presente ação, bem como para que compareça perante 

este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser 

designada pela secretaria, advertindo-a de que o seu não comparecimento 

poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como 

verdadeiras as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 

18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes compareçam pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado 

e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser 

representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 13 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-37.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Em atenção à Ata de Audiência de conciliação em Id. 11612482 

observa-se que, devidamente intimada, a parte autora não compareceu à 

solenidade. Não obstante pedido da advogada da parte autora de 

apresentação de justificativa para a ausência da requerente no prazo de 5 

(cinco) dias, esta quedou-se inerte. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 

estabelece que a ausência da reclamante a qualquer dos atos 

processuais acarreta a extinção do feito. Assim sendo, julgo extinto o feito 

sem resolução do mérito com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas. Intime-se. Porto Esperidião-MT, 13 de março de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-98.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos, sendo certo, ademais, 

que os procuradores dos litigantes possuem poderes para transigir. Desta 

forma, diante do termo de acordo apresentado, a homologação é medida 

de rigor. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, "b" 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, SUSPENDO a 

tramitação do feito pelo prazo de 30(trinta) dias, na forma do art. 313, II, 

CPC em razão da necessidade de comprovação do cumprimento do 

acordo celebrado nos autos. Decorrido o prazo supracitado para 

comprovação do cumprimento do acordo, intime-se a parte autora a 

manifestar-se em 10 (dez) dias, pena de extinção por sentença (art. 158, 

par. ún. c/c 795 do CPC). Após, vislumbra-se que os valores 

encontram-se depositados nos presentes autos. Ante ao exposto, 

determino que o Sr. Gestor proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, na forma solicitada. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. Após, junte-se aos autos o alvará 

de liberação. Por fim contados e preparados, conclusos para extinção ou 

prosseguimento, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 14 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 259-15.2013.811.0080

 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: GEMA CATARINA HOEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:9308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 724 de 756



necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12469 Nr: 977-56.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12241 Nr: 761-95.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Julieta Pinto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55778 Nr: 751-31.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE GRIEGER, GELSON PAULO GRIEGER, ANILDO 

GRIEGER, ILIRIA GRIEGER, CLAUDIA MARA DESSBESSEL GRIEGER, 

ALISANDRO ELIO GRIEGER, JOCEMIR JOÃO GRIEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:70755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13400 Nr: 534-71.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Rocha Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17934 Nr: 1123-58.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Felix do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13134 Nr: 224-65.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31148 Nr: 1187-97.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJANIRA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16985 Nr: 171-79.2010.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta Pinto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:166217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13056 Nr: 151-93.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55571 Nr: 686-36.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON ARAUJO FERREIRA, FABIANA 

ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, CLAUDINEI PERETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRICA DE SOUZA VIEIRA VALER 

- OAB:60748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial (CPR), com PEDIDO 

INCIDENTAL de “arresto/sequestro” de grãos, com arrimo nos artigos 4º e 

15 da Lei n. 8.929/94 e art. 300 do Código de Processo Civil.

A CPR foi juntada em fls. 12/26, demonstrando a probabilidade do direito.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se fundamentam 

no estágio final da safra, de modo que a aproximação da colheita poderá 

ocasionar o destino incerto dos grãos, dificultando a cobrança do débito já 

vencido.

A caução foi prestada e reside na PRÓPRIA SOJA QUE É OBJETO DA 

DÍVIDA, bem como a quantia de R$60 mil, garantindo-se, portanto, o 

ressarcimento por perdas e danos.

Anoto que a medida comporta reversibilidade.

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória consistente no ARRESTO 

DOS GRÃOS, mediante o depósito da caução prestada, no prazo de 05 

dias, sob pena de revogação da medida. Proceda-se ao depósito da 

quantia mencionada na petição inicial.

Cite(m)-se o(s) executado(s) para entrega dos grãos, em 15 dias, sob 

pena de busca e apreensão.

Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem de busca e 

apreensão, cujo cumprimento se dará de imediato, se a parte executada 

não satisfizer a obrigação no prazo determinado.

Autorizo também, desde já, o cumprimento do mandado na forma do artigo 

212, §2º do NCPC, certificando-se na íntegra o cumprimento da medida, 

bem como eventuais informações pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Havendo a entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, 

considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a execução tão 

somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se 

houver.

Eventualmente, lavre-se termo de arresto dos grãos, os quais deverão ser 

depositados em armazém local, com o respectivo comprovante. Nomeio 

como depositário a pessoa indicada na pessoa inicial, autorizando a 

pronta remoção às suas expensas.

Int.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55571 Nr: 686-36.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON ARAUJO FERREIRA, FABIANA 

ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, CLAUDINEI PERETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRICA DE SOUZA VIEIRA VALER 

- OAB:60748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a liminar deferida. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56124 Nr: 890-80.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciose & Assmann Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RAMOS, HELENA MARIA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA 

ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA 

LIMINAR em face de JOÃO CARLOS RAMOS e HELENA MARIA RAMOS, 

todos qualificados, alegando que é credora dos Executados da quantia de 

570.240,00 (quinhentos e setenta mil duzentos e quarenta quilos) de soja 

em grãos brasileira tipo exportação da safra 2017/2018, equivalente a 

9.504 (nove mil quinhentos e quatro) sacas de 60 (sessenta) quilos cada, 

representada pelas anexas Cédulas de Produto Rural nº AGRP-MT 

011/017 e AGRP-MT 010/2017, emitidas em 20/09/2016 pelos Executados, 

e vencidas em 15/02/2017.

Requereu o arresto de 630.392,40 KG de soja equivalente a 10.506,54 

Sacas de soja de 60KG.

Juntou documentos.

Decido.

Analisando a petição inicial, observo que foi requerida tutela de urgência 

consistente em ARRESTO INCIDENTAL de grãos no bojo de execução de 

título extrajudicial.

De acordo com a CPR, em fl. 41, o foro competente é o de DOMICÍLIO DOS 

EMITENTES (Zona rural de São José do Xingu – MT), ficando facultado ao 

Beneficiário optar pelo foro da Comarca ONDE SE LOCALIZA A LAVOURA 

OBJETO DESTA CÉDULA (matrícula 3.642 do CRI de Porto Alegre do Norte 

– MT).

Assim, não há menção a Querência – MT, mas tão somente à Comarca de 

Porto Alegre do Norte – MT, de modo que – desde já – declaro a 

incompetência do juízo para apreciação da matéria.

A propósito, a medida satisfaz a própria necessidade de tutela jurisdicional 

adequada e efetiva, na medida em que os eventuais atos expropriatórios 

poderão ser acompanhados detidamente pelo juízo competente para a 

condução do executivo, sem a necessidade de expedição de carta 

precatórias.

 Assim, considerando-se que o feito já está distribuído e as custas 

judiciais recolhidas, REMETAM-SE OS AUTOS àquela comarca, com os 

sinceros cumprimentos aos nobres Colegas de Porto Alegre do Norte- MT.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34613 Nr: 1498-20.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFG, EFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:9.467/GO, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:19240/O

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seus Advogados, para que se 

manifeste acerca da nova justificativa e proposta apresentada em Ref.: 

44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31755 Nr: 543-23.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, 

SARA COSTA DE OLIVEIRA - OAB:18.587/MT, Wilmar Jacob - 

OAB:15.810-A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na inicial acusatória 

para o fim de CONDENAR o acusado Santo Polatto, já qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do artigo 302, caput, da Lei 9.503/97 

(Código de Trânsito Brasileiro). PASSO A DOSAR A REPRIMENDA PENAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37287 Nr: 1105-61.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, VERA REGINA MARTINS - OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento da diligência mediante emissão de guia, disponível no sítio 

e l e t r ô n i c o  d o  P J M T ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37362 Nr: 583-37.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Petição ref 21:

DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para 

execução por quantia certa.

 Anote-se a conversão na capa dos autos, registros e cartório 

distribuidor.

1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar (em) o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC).

2. 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(a)(s) executado(a)(s).

3. Fixo os honorários do advogado do exequente no importe de dez por 

cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

4. Se o oficial de justiça não encontrar o(a)(s) executado(a)(s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

5. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o(a)(s) executado(a)(s) 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

6. Incumbe ao(s) exequente(s) o requerimento de citação por edital, uma 

vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35058 Nr: 1755-48.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Matias Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para informar os dados bancarios para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, como: Banco, Agência, n.° Conta e tipo, Favorecido 

e CPF do favorecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16852 Nr: 1549-44.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para informar os dados bancarios para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, como: Banco, Agência, n.° Conta e tipo, Favorecido 

e CPF do favorecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16886 Nr: 1586-71.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalvo Alves de Oliveira, ROZENILDA BORGES DE 

OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para informar os dados bancarios para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, como: Banco, Agência, n.° Conta e tipo, Favorecido 

e CPF do favorecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16798 Nr: 1503-55.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martim Muniz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para informar os dados bancarios para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, como: Banco, Agência, n.° Conta e tipo, Favorecido 

e CPF do favorecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19655 Nr: 977-20.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA RAIMUNDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para informar os dados bancarios para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, como: Banco, Agência, n.° Conta e tipo, Favorecido 

e CPF do favorecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15091 Nr: 1419-88.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ROSA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para informar os dados bancarios para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, como: Banco, Agência, n.° Conta e tipo, Favorecido 

e CPF do favorecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20059 Nr: 1381-71.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ABRANTES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para informar os dados bancarios para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, como: Banco, Agência, n.° Conta e tipo, Favorecido 

e CPF do favorecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35730 Nr: 2354-84.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Coelho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para informar os dados bancarios para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, como: Banco, Agência, n.° Conta e tipo, Favorecido 

e CPF do favorecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16299 Nr: 989-05.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Abadia de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para informar os dados bancarios para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, como: Banco, Agência, n.° Conta e tipo, Favorecido 

e CPF do favorecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20229 Nr: 1550-58.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFRADI APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para informar os dados bancarios para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, como: Banco, Agência, n.° Conta e tipo, Favorecido 

e CPF do favorecido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31653 Nr: 77-32.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Ante a inexistência da Defensoria Pública na Comarca, à época dos fatos, 

e considerando o disposto no art. 22 da Lei 8.906/94, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios do Douto 

Procurador no valor de 03 URHs.

Expeça-se a certidão em favor do nobre Causídico.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a sentença proferida, 

expedindo-se o necessário (intime-se por edital com prazo mínimo 

estabelecido no CPP).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11011 Nr: 985-70.2005.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA PENHA XAVIER, DIVANIR DA 

PENHA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Com a devida vênia ao defensor do Acusado Antônio, noto que o Recurso 

interposto por ele é claramente intempestivo. Explico.

Com efeito, a defesa dos Acusados foi intimada da r. sentença de 

pronúncia, tendo decorrido o prazo em setembro de 2017, conforme 

certidão de p. 600.

Por outro lado, os dois Acusados foram intimados, pessoalmente, em 06 

de dezembro de 2017 e, naquela ocasião, ambos manifestaram que não 

tinham interesse em recorrer da sentença, conforme certidão de p. 606. 

Iniciando-se a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para a interposição 

do recurso a partir de suas intimações, é fácil perceber que o prazo se 

expirou em 13 de dezembro de 2017.

Como o recurso só foi interposto em 22 de janeiro de 2018, evidente a sua 

intempestividade.

Ante o exposto, NÃO RECEBO o recurso interposto pelo Acusado Antônio 

e, caso não seja interposto eventual recurso desta decisão, abra-se vista 

dos autos às partes, inciando pelo Ministério Público, para que se 

manifestem na fase do art. 422 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32055 Nr: 512-06.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 Vistos em correição.

Ante a manifestação favorável do Ministério Público, considerando que a 

mudança do local para o cumprimento da pena se mostra favorável, 

DEFIRO o pedido do Reeducando formulado à p. 214/215.

Desta forma, oficie-se ao Diretor da Escola Estadual Professor Gerson 

Carlos da Silva, informando-o de que o Reeducando deverá prestar 

serviços à extensão da escola localizada na Vila Campinas. Consigne-se, 

no ofício, que a escola deverá encaminhar, mensalmente, o relatório 

circunstanciado das atividades do Reeducando,comunicando, a este 

Juízo, eventuais ausências injustificáveis, e que o serviço prestado pelo 

reeducando deverá ser de segunda a sexta, com uma hora diária, e 

durante o prazo de 01 (um) ano, o qual deverá ser contado a partir do 

primeiro dia do cumprimento.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30291 Nr: 195-42.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR FIGUEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Intime-se a defesa para se manifstar sobre o cálculo de pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20453 Nr: 85-77.2011.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RIBEIRO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Serra Nova Dourada, ESTADO DE 

MATO GROSSO, VALDIVINO CARMO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, KLEITON ERIKSEN FERREIRA - OAB:19517/A, MARCOS 

ANTONIO QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT, Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - 

OAB:16.056 OAB/MT

 Diante do exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

lastro no art.487, I, do CPC, para acolher os pedidos da autora, para 

determinar que os réus garantam a realização de exames e do respectivo 

tratamento médico adequado à autora que sofre de síndrome do túnel do 

carpo bilateralmente, parestesia de mão com diminuição de massa 

muscular, assegurando-se o direito a tratamento de saúde fora do 

domicílio.Sem custas e honorários.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31689 Nr: 112-89.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FELIPE FERREIRA, DIONES PEREIRA 

DA SILVA, FRANCISCO CANIDE DE AZEVEDO, MANOEL MESSIAS DA 

SILVA, IVONETE APARECIDA FÁBIO, GAUCHINHO DE TAL, VINICIUS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA 

PERES - OAB:6.426-A/MT, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 

3652-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Lúcia 

Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0, NEMIAS 

BATISTA PEREIRA - OAB:4544-B

 Vistos em correição.

Intimem-se os Acusados, por meio de seus Defensores, para que 

apresentem suas alegações finais, no prazo de 5 dias.

Com o decurso do prazo, in albis, intimem-se pessoalmente para 

apresentar defesa, sob pena de remessa à Defensoria Pública.

Após, voltem-me conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário (COM URGÊNCIA META 2 

CNJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18168 Nr: 1143-86.2009.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SILVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:OAB/SP 124.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Fixo o prazo de 30 dias para apresentação de requerimento administrativo, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31652 Nr: 76-47.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 Vistos em correição.

Com razão a nobre Advogada, vez que atuou como Defensora Dativa e, 

por tal motivo, merecedora dos respectivos honorários.

 Desta forma, uma vez que, à época da tramitação do feito, inexistia 

defensoria pública nesta Comarca, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários da ilustre Procuradora do Acusado, desde logo 

arbitrados em 3 URHs, na forma do item 7.1 da Tabela XIX da Resolução 

96/2007 da OAB/MT.

Expeça-se a certidão em favor da nobre Causídica.

Após, uma vez que já houve o trânsito em julgado da r. sentença, 

EXPEÇAM-SE os ofícios necessários, assim como a competente guia de 

execução penal.

 Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações pertinentes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33182 Nr: 12-03.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, 

JEFFERSON DE SANTANA PEDROSA MARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Fabiana Nápolis Costa - OAB:OAB/MT 

15.569

 Vistos em correição.

Intimem-se os Acusados, por meio de seus defensores, para que, no 

prazo legal, apresentem suas alegações finais, NO PRAZO DE 5 DIAS 

(URGÊNCIA META 2 CNJ).

Com o decurso do prazo, in albis, intimem-se pessoalmente os acusados 

para apresentar defesa, sob pena de remessa à Defensoria Pública.

Cumpra-se. ÀS providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21098 Nr: 722-28.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Evangelista Paiva, ROMILTON RIBEIRO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Intime-se a Defesa de Romilton (DJE) para apresentar memorais escritos 

em 5 dias.

Com o decurso do prazo, in albis, intime-se pessoalmente o acusado para 

apresentar defesa, sob pena de remessa à Defensoria Pública.

Após, abra-se vista à Defensoria Pública para apresentar memorais 

escritos, em 5 dias, em benefício do réu Milton.

Cumpra-se, com urgência (META 2 CNJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19747 Nr: 1069-95.2010.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ARAUJO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Intime-se o Acusado, por meio de seu defensor, para que, no prazo legal, 

apresente suas alegações finais, NO PRAZO DE 5 DIAS (URGÊNCIA META 

2 CNJ).

Com o decurso do prazo, in albis, intime-se pessoalmente o acusado para 

apresentar defesa, sob pena de remessa à Defensoria Pública.

Cumpra-se. ÀS providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39410 Nr: 547-42.2016.811.0052

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Eduardo de Souza Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do dispositivo supracitado, é possível verificar que constitui requisito à 

restituição da coisa apreendida a inexistência de dúvidas quanto ao direito 

de propriedade do requerente sobre o bem cuja restituição se requer.Sem 

delongas, em análise detida dos autos, como muito bem apontado pelo 

Parquet, tem-se que, exceto pela cédula de identidade original, a 

propriedade dos objetos apreendidos não restaram comprovadas nos 

autos de forma inequívoca.Em que pese ter juntado os documentos de fls. 

09/25, tenho que são insuficientes para comprovar a aquisição lícita dos 

objetos.(...).Nesse diapasão, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão 

deduzida pelo requerente, determinando a restituição apenas da cédula de 

identidade do acusado, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Transcorrido o prazo 

recursal e de tudo certificado, ao ARQUIVO com as baixas e anotações 

de praxe.INTIME-SE. CIÊNCIA ao MPE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39767 Nr: 702-45.2016.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Preisigke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Autos: 702-45.2016.811.0052 – Código: 39767

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se, novamente, o advogado nomeado do teor da decisão de ref. 27, 

devendo ele informar se o requerido já regulou a situação da requerente. 

Caso contrário, conclusos para análise da tutela específica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43657 Nr: 659-74.2017.811.0052

 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: Jonas Barbosa de Oliveira, Leiliane Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 659-74.2017.811.0052 – Código: 43657

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Reitere-se a intimação do defensor dativo para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que for de direito, conforme decisão de ref. 23.

O referido defensor deverá se atentar aos telefones de contato dos 

requerentes, informados à ref. 28.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39326 Nr: 502-38.2016.811.0052

 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: André Cardoso Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 502-38.2016.811.0052 – Código: 39326

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se novamente o advogado nomeado para que, no prazo de 05 dias, 

junte os documentos faltantes, sob pena de revogação da nomeação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39545 Nr: 591-61.2016.811.0052

 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): Fabrício Yanssen de Faria, Priscila Yanssen 

de Faria, Neusa Aparecida Yanssen de Faria, Fabio Luis Yanssen de 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 591-61.2016.811.0052 – Código: 39545

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista o transcurso do prazo solicitado pela parte autora (ref. 

12), intime-a para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que for de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39215 Nr: 458-19.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Rodrigo Cesar de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:OAB/RS 34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 458-19.2016.811.0052 – Código: 39215

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista que se passaram 06 (meses) da juntada da petição de ref. 

35, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto ao cumprimento do mandado de busca e apreensão nela 

informado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40150 Nr: 866-10.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurinda da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 866-10.2016.811.0052 – Código: 40150

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se a parte autora para que forneça os dados bancários para a 

expedição de alvará.

Após, expeça-se o respectivo alvará.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40468 Nr: 1068-84.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon José Pires Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos: 1068-84.2016.811.0052 – Código: 40468

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

MARLON JOSÉ PIRES JÚNIOR, pela suposta prática do crime previsto no 

art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal (1º fato) c/c art. 244-B, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (2º fato), n/f art. 69 do Código Penal.

O réu foi citado (ref. 11) e apresentou resposta escrita à acusação (ref. 

18), onde não arguiu preliminares.

Diante do exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23 DE MAIO DE 2018, ÀS 14H30MIN.

1- Intimem-se as vítimas, o acusado e as testemunhas da designação da 

audiência.

2- Intime-se o defensor dativo, bem como cientifique-se o MP.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41302 Nr: 1567-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por 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): Edileia Penha Targa Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1567-68.2016.811.0052 – Código: 41302

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista o transcurso do prazo solicitado pela arte autora (ref. 21), 

intime-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que for de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44929 Nr: 1353-43.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Franco de Siqueira Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1353-43.2017.811.0052 – Código: 44929

DESPACHO

Vistos em correição.

Reitere-se a intimação da parte requerente, para que se manifeste quanto 

à certidão de ref. 28.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45553 Nr: 1695-54.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLAF, ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Autos: 1695-54.2017.811.0052 – Código: 45553

DESPACHO

Vistos em correição.

 Intime-se o advogado nomeado para a parte requerida, a fim de que 

apresente impugnação à contestação.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41514 Nr: 1693-21.2016.811.0052

 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): Paulo César Cardoso Cores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1693-21.2016.811.0052 – Código: 41514

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

DEFIRO o pedido de ref. 19, de modo que SE PROCEDA à busca do 

endereço do executado via sistema BACENJUD.

 Caso o endereço encontrado seja o mesmo já constante nos autos, ao 

autor para pugnar o que entender de direito, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46746 Nr: 2281-91.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta de Souza Aleixo Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula Coelho, Roimar de Souza 

Coelho, Marcilene Aparecida Aleixo Coelho, Odilene de Souza Coelho, 

Afonso de Paula Neto, Geraldo de Souza Coelho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2281-91.2017.811.0052 – Código: 46746

DECISÃO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Compulsando os autos, verifiquei que foi atribuído à causa o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), que se mostra totalmente incompatível com os bens 

arrolados na petição inicial.

Dessa forma, tendo em vista que ainda não houve a citação dos eventuais 

interessados neste feito, determino que SE INTIME a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, atribuindo o valor 

correto da causa, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

No tocante ao pedido pleiteando o benefício da gratuidade da justiça, por 

se tratar de inventário, onde ao final deste feito os herdeiros terão a 

disponibilidade dos bens herdados do de cujus, deixo de concedê-lo, 

porém postergo o recolhimento das custas e despesas processuais, 

atualizadas de acordo com o valor da causa já retificado, para o fim do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38685 Nr: 214-90.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): SEVERINO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:OAB/RS 34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.214-90.2016.811.0052 (Código: 38685)

Vistos em correição

DEFIRO o pedido de ref.31, de modo que SE PROCEDA à busca do atual 

endereço da parte devedora nos sistemas à disposição deste Juízo 

(INFOJUD e BACENJUD). Se distinto do constante dos autos, 

PROMOVA-SE a tentativa busca de apreensão do bem.

 Caso o endereço encontrado seja o mesmo já constante nos autos, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender de direito, bem como 

se manifestar acerca da certidão de ref.24, no prazo de 15 (quinze) dias, 

visto que o bem se encontra sob domínio de terceiros.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42736 Nr: 266-52.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lizardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 
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PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o 

auxílio-doença a Maria Aparecida Lizardo, a partir da data do requerimento 

administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da 

realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, 

acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida . 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º 

do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31781 Nr: 243-48.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Diante do exposto, com base no art. 386, inciso III do CPP, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, e de consequência 

ABSOLVO o réu OSVALDO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, das 

acusações que lhe são feitas. INTIME-SE o réu.Cientifique-se o MINISTÉRIO 

PÚBLICO.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42570 Nr: 206-79.2017.811.0052

 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: Wilson Almeida Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelice Maria Gomes Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Pelo exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação e o faço para decretar o divórcio do casal, com 

fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, bem como no 

artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil, tudo para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos. Ante a declaração de que não foram adquiridos 

bens na constância da união, não há que se falar em partilha.A Requerida 

voltará a usar o nome de solteiro.Sem custas por ser o Requerente 

beneficiário da justiça gratuita, benefício que estendo a 

Requerida.Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o competente 

mandado para averbação da sentença, no Cartório de Registro Civil 

competente. Ciência ao Ministério Público.Após, arquive-se o processo, 

com as cautelas de estilo, procedendo-se as anotações e baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48287 Nr: 3075-15.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesly Laurentino dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50733 Nr: 599-67.2018.811.0052

 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: Elza Ribeiro Lube, CEZÁRIO LUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da juntada de informações de ref. 8.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33616 Nr: 552-35.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado para 

se manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36451 Nr: 558-08.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lea Lúcia de Oliveira Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR - OAB:11849/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Macedo Gonçalves - 

OAB:OAB/MT 505

 Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte Requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados, a requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, ao passo que também condeno a Requerida ao ressarcimento 

das despesas paga pela Requerente no valor de R$ 8.000.00 (oito mil 

reais), fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, a contar a partir da citação, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como 

honorários advocatícios na ordem de 20 % sobre o valor da causa.Após o 

trânsito em julgado, proceda às anotações e baixas necessárias, em 

seguida arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 11827 Nr: 1133-26.2009.811.0052

 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: Jovino Peterle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosme José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Custódia de 

Assunção - OAB:MT - 12.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.Trata-se de ação de usucapião extraordinária de 

imóvel rural (nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil), na 

qual a parte autora pleiteia usucapir a área de terras descrita na inicial 

afirmando que exerce a sua posse de forma mansa e pacífica há mais de 

dez anos e que mora e trabalha na posse com sua família, tornando-a 

produtiva.Ao receber a inicial o douto magistrado destacou que a parte 

autora não encartou aos autos a matrícula do imóvel, de modo que não 

preencheu um dos requisitos específicos da ação, bem como deveria 

informar se a área em debate foi objeto de ação possessória. (...)l.O douto 

magistrado federal proferiu decisão determinando o retorno do processo à 

Justiça Estadual, apontando que o simples fato de o imóvel estar 

localizado em área de fronteira não conduz a presunção de que o imóvel 

se constitua em terra devoluta. Destacou que o caso dos autos não se 

trata da hipótese de processo discriminatório de terras devolutas, 

porquanto os imóveis são privados e titularizados. Ressaltou ainda que, 

em se tratando de imóvel com título de domínio privado, paira sobre eles 

presunção legal de veracidade e autenticidade dos títulos, razão pela qual 

caberia à União primeiro manejar ação própria para anular os títulos 

expedidos pelo Estado de Mato Grosso para, só então, ser reconhecida a 

sua propriedade sobre os referidos bens.Assim, após o seu retorno, os 

autos vieram conclusos.Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico 

que a parte autora ainda não cumpriu parte da decisão proferida à fl. 28. 

Assim, INTIME-SE a parte autora para que informe, no prazo de 10 (dez) 

dias, se a área objeto da lide foi ou não objeto de ação 

possessória.Preenchidos os requisitos da inicial, DETERMINO a citação do 

réu, dos confinantes e eventuais interessados, nos termos do art. 246, 

§3º, do CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11829 Nr: 1119-42.2009.811.0052

 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: Gilmar Souza Vandel Rei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosme José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Custódia de 

Assunção - OAB:MT - 12.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.Trata-se de ação de usucapião extraordinária de 

imóvel rural (nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil), na 

qual a parte autora pleiteia usucapir a área de terras descrita na inicial 

afirmando que exerce a sua posse de forma mansa e pacífica há mais de 

dez anos e que mora e trabalha na posse com sua família, tornando-a 

produtiva.Ao receber a inicial o douto magistrado destacou que a parte 

autora não encartou aos autos a matrícula do imóvel, de modo que não 

preencheu um dos requisitos específicos da ação, bem como deveria 

informar se a área em debate foi objeto de ação possessória. (...) Após o 

retorno dos autos a esta Comarca, foi proferida nova decisão declinando 

da competência para a Justiça Federal.O douto magistrado federal proferiu 

decisão determinando o retorno do processo à Justiça Estadual, 

apontando que o simples fato de o imóvel estar localizado em área de 

fronteira não conduz a presunção de que o imóvel se constitua em terra 

devoluta. Destacou que o caso dos autos não se trata da hipótese de 

processo discriminatório de terras devolutas, porquanto os imóveis são 

privados e titularizados. Ressaltou ainda que, em se tratando de imóvel 

com título de domínio privado, paira sobre eles presunção legal de 

veracidade e autenticidade dos títulos, razão pela qual caberia à União 

primeiro manejar ação própria para anular os títulos expedidos pelo Estado 

de Mato Grosso para, só então, ser reconhecida a sua propriedade sobre 

os referidos bens.Assim, após o seu retorno, os autos vieram 

conclusos.Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a parte 

autora ainda não cumpriu parte da decisão proferida à fl. 28. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se 

a área objeto da lide foi ou não objeto de ação possessória.Preenchidos 

os requisitos da inicial, DETERMINO a citação do réu, dos confinantes e 

eventuais interessados, nos termos do art. 246, §3º, do CPC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 524-33.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesiel José Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Vistos em correição.Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença de 

Indenização de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, proposta por GESIEL 

JOSÉ FERNANDES em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DE SEGURO DPVAT, requerendo, em síntese, tutela jurisdicional específica 

e demais corolários de regência, colacionando nos autos a documentação 

legal necessária.(...). Sentença anulada para regular prosseguimento do 

feito na instância de origem, de acordo com o parecer ministerial” (negritos 

nossos)”Assim, restam presumidos a sua desídia/abandono, razão porque 

a Requerida requereu a extinção dos autos, sem resolução do mérito, na 

qual verifico ser a medida mais adequada. Diante disso, não resta 

alternativa senão JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém suspendo a exigibilidade, nos termos da Lei, por se 

cuidar de beneficiária da justiça gratuita.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-67.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR VENDRAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 14 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - MT0015715S A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000087-67.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

30.390,70; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-52.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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ROGERIO BARBOSA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 14 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - MT0015715S A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000088-52.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

28.535,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-98.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 14 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 10/05/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000223-98.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 20.216,32; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-51.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OZANI DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 14 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - MT22398/O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000004-51.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79811 Nr: 397-53.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Oliveira de Nogueira, Valentino Carmo da 

Silva, Roberta Margarida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

1.241,00(Mil duzentos e quarenta e um reais), referente ao cumprimento 

do mandado na Zona Rural, Marzagão, a ser ser recolhido através de Guia 

de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode 

ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente 

da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79846 Nr: 415-74.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Eglair Possamai, LASARA LIMA DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FACCHIN ROCHA - 

OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora da decisão 

resumidamente transcrita:... Pois bem. Não considero suficientemente 

robusta a prova apresentada pela parte autora. Sendo assim, o 

INDEFERIMENTO do pedido antecipatório é medida imperiosa. Desta feita, 

cite-se a parte requerida, para apresentar contestação, no prazo legal. 

Após, intime-se a parte autora por seu advogado, para que, caso queira, 

impugnar a contestação, tornando-me conclusos em seguida. Sirva-se 

cópia da presente decisão como mandado/ofício/carta precatória. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 57610 Nr: 1687-45.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Jung Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Trindade Querubin, Maria das Graças 

Trindade Boabaid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz Taques Oliveira - 

OAB:OAB/MT 13.152

 CONSIDERANDO QUE a parte requerida não fora citada nem intimada para 

audiência de Conciliação marcasa para o dia 06 DE MARÇO DE 2018, 

assim sendo, fica redesignada a presente audiência para o dia 24 Dde 

abril de 2018, às 15:00 HORAS nos autos acima mencionado .

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79827 Nr: 404-45.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ADELINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc...

 1. Trata-se de Ação Previdenciária, com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por ANTÔNIO ADELINO DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, visando a concessão de 

aposentadoria rural por idade.

 Ao final, requer a concessão da tutela antecipada, para imediata 

implantação do benefício previdenciário em seu nome.

 Com a inicial, vieram os documentos pertinentes.

 Vieram-me conclusos.

 É o que merece relato.

 Fundamento e decido.

2. De entrada, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos 

da Lei nº 1.060/50.

Como se sabe, para concessão da tutela de urgência, a lei exige a 

concorrência dos seguintes requisitos: I) prova inequívoca; II) 

verossimilhança das alegações, e; III) fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação (art. 300 do NCPC).

 A referência “a prova inequívoca”, diz Teori Albino Zavascki “deve ser 

interpretada no contexto do relativismo próprio do sistema processual. O 

que a lei exige não é, certamente, prova de verdade absoluta – que 

sempre será relativa, mesmo quando concluída a instrução – mas uma 

prova robusta, que, embora no âmbito da cognição sumária, aproxime, em 

segura medida, o juízo de probabilidade do juízo de verdade” (in 

Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva. 1997, p. 76).

 Pois bem. Da análise perfunctória dos autos, consinsufiecinete as provas 

apresentadas pela parte autora, razão pela qual, por ora, sem que jaha 

instrução, o indeferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe.

 Cite-se e intime-se a Autarquia Previdenciária com o envio dos autos à 

sua procuradoria, para apresentar contestação, no prazo legal.

 Após, intime-se a parte autora por seu advogado, para que, caso queira, 

impugnar a contestação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após 

conclusos para saneamento.

Sirva-se cópia da presente decisão como Mandado/Ofício/Carta 

Precatória.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71681 Nr: 650-75.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com medido liminar, ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de 

PAULO CESAR SILVA DE ALMEIDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

O Requerente postulou na movimentação eletrônica de referência nº 17, a 

desistência do feito e por consequência sua extinção.

É o necessário relato.

Vieram-me conclusos.

 Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não 

existindo óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerida pela parte 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.

Custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71429 Nr: 514-78.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCeFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora da decisão 

infra transcrita: Vistos etc.Trata-se de ação de busca e apreensão sobre 

bem alienado fiduciariamente ao argumento de inadimplência do Requerido 

para com a obrigação de pagamento, requerendo, ao final, concessão de 

liminar para a busca e apreensão da garantia.Analisando os autos, 

constato que a exordial não se faz acompanhar do comprovante de 

notificação do Requerido, providência esta indispensável à demonstração 

da mora e, por conseguinte, pressuposto necessário à propositura da 

ação de busca e apreensão, confira-se o disposto no art. 2º, § 2º e art. 

3º, caput, do Decreto-Lei 911/69......É imprescindível a notificação 

entregue no endereço do devedor para a sua constituição da mora, não 

sendo necessária a prova do recebimento pessoalmente pelo destinatário, 

considerando, ainda, que o Oficial que firma a referida certidão goza de fé 

pública. 2. No entanto, no caso dos autos a notificação para constituição 

em mora do devedor não lhe foi entregue pelo motivo de mudança de 

endereço, sem a comunicação do credor. 3. Ocorrendo insucesso na 

entrega da notificação, pode o banco credor providenciar a intimação do 

devedor por edital (art. 15, Lei 9.492/97). Precedentes. 4. Apelação 

provida. Sentença Anulada. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3292306 PE , 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 

15/04/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2014)Ante o 

exposto, intime-se o requerente, na pessoa de seu patrono, a emendar a 

inicial (artigo 2º, §2º e 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-89.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELINTO RUBENS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 04 de JULHO de 2018, às 16:30Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-74.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DE SOUZA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 04 de JULHO de 2018, às 17:00Hras, para 
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realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-59.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMIRES ANUNCIATO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 04 de JULHO de 2018, às 17:30Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-44.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BALBINA DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 11 de JULHO de 2018, às 13:00Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-29.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DA COSTA MEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 11 de JULHO de 2018, às 13:30Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-14.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 11 de JULHO de 2018, às 14:00Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-96.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PADILHA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 11 de JULHO de 2018, às 14:30Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-81.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PADILHA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 11 de JULHO de 2018, às 15:00Hras, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84585 Nr: 197-80.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI SUZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE a requerida para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910).

Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o pagamento 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça (CPC, art. 910, § 

1º).

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 83250 Nr: 1875-67.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a ação foi contestada, e por isso intimo a requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 83008 Nr: 1752-69.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ação foi contestada, e por este motivo intimo a requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 82698 Nr: 1625-34.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA GOMÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a ação foi contestada, e por isso, intimo a requerente, para 
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no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-67.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 14 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71200 Nr: 169-20.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO CARVALHO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779, 

RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676

 Isto posto, e pelo o que mais o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido aviado pelo Ministério Público em face de João 

Bosco Carvalho de Castro, qualificado nos autos, e, via de consequência, 

ABSOLVO o acusado, por falta de provas à condenação, nos termos do 

art. 386, inc. VII, do CPP.Dou esta por publicada na audiência. Dispensado 

o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas e anotações de estilo. Saem às 

partes intimadas.Às providências.”.Nada mais havendo a consignar, por 

mim,________________ (Gabriel Feil Zanon – Assessor de Gabinete), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72767 Nr: 2560-53.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGNEZINI - 

OAB:19761/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA MERHEB 

GONZAGA - OAB:45872

 AUTOS Nº. 2560-53.2016.811.0039.CÓDIGO Nº. 72767.Vistos.É cediço 

que o cabimento da exceção de pré-executividade decorre de construção 

doutrinária e jurisprudencial, sendo cabível nos casos em que a questão 

invocada for passível de ser conhecida de ofício pelo magistrado, ou seja, 

deve envolver matéria de ordem pública, bem como ser desnecessária a 

dilação probatória.Com efeito, é de se frisar que a admissibilidade da 

exceção de pré-executividade está igualmente condicionada à verificação 

de outro requisito, a saber, o relativo à perceptividade do vício apontado.In 

casu, pretende a excipiente, com a apresentação da exceção de 

pré-executividade, discutir pretensa inexigibilidade da cédula de crédito 

que se funda a execução, asseverando, para tanto, que o referido título 

executivo foi declarado nulo em demanda pretérita por ela ajuizada.No 

entanto, a necessidade de uma instrução ampla, como no caso enfocado, 

inviabiliza a discussão da nulidade apontada no bojo do processo de 

execução.Logo, vê-se que a exceção em referência somente será 

admitida quando for evidente a ausência de título ou haja flagrante causa 

de nulidade da execução, ou, ainda, quando manifesta a prescrição do 

título ou induvidosa a prova da quitação do crédito exequendo.Fora 

desses casos, impõe-se a oposição de embargos, nos termos e na forma 

da lei processual.Desse modo, imperiosa a rejeição da exceção de 

pré-executividade oposta, porquanto a matéria controvertida demanda a 

produção e análise de provas, notadamente quanto à exigibilidade ou não 

do cumprimento de obrigação em outra demanda.Ante ao exposto, NÃO 

CONHEÇO da exceção de pré-executividade apresentada em referência 

nº 8.Por conseguinte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, promover o andamento a execução, requerendo o que 

entender de direito.Intimem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 13 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53272 Nr: 1059-69.2013.811.0039

 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: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARENGA E RODRIGUES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:MT 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1059-69.2013.811.0039.

Código nº. 53272.

Vistos.

Dê-se vista à parte autora para apresentar contrarrazões. Na sequência, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19852 Nr: 16-39.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C PINHEIRO, GERALDO CAIRES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 Autos nº. 16-39.2009.811.0039

Código nº. 19852

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108087 Nr: 794-71.2018.811.0078
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA DE DESCONTOS LTDA - EPP, EDER 

RUBENS ELEUTERIO DA SILVA, JAIRO BACKES SEIDEL, SORAIA AY 

MORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.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.Certificado pelo Oficial de Justiça o não pagamento pelos 

executados, voltem os autos conclusos imediatamente para ANÁLISE DO 

PEDIDO DE PENHORA ONLINE.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108079 Nr: 787-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA DE DESCONTOS LTDA - EPP, EDER 

RUBENS ELEUTERIO DA SILVA, JAIRO BACKES SEIDEL, SORAIA AY 

MORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.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.Certificado pelo Oficial de Justiça o não pagamento pelos 

executados, voltem os autos conclusos imediatamente para ANÁLISE DO 

PEDIDO DE PENHORA ONLINE.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107687 Nr: 575-58.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA ADRIANA 

ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 814, do CPC, intime-se a executada para que, no prazo 

de 60(sessenta) promova:I - alteração no contrato social perante a Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso;II – efetue pagamento junto ao Banco 

do Brasil referente ao financiamento do BNDS contrato nº 092261233 no 

valor de R$ 49.727,76 (quarenta e nove mil setecentos e vinte e sete reais 

e setenta e seis centavos), e dos contratos n° 0027297 no valor de R$ 

4.984,64 (quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e 

quatro centavos) e o contrato n° 1590005073-2 no valor de R$ 13.374,54 

(treze mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos).III - efetue o pagamento das duplicatas FATURA 

0007744034201706, CONTRATO 21986103, CONTRATO 21986102, 

CONTRATO 043866-0206032/2, CONTRATO 043865-0208629/2 

CONTRATO 21986101 CONTRATO 21543903 CONTRATO 21318203 

CONTRATO 732571 CONTRATO 732572 CONTRATO 850207 o que 

totalizam o montante de R$8.625,99 (oito mil seiscentos e vinte e cinco 

reais e noventa e nove centavos).IV - efetue o pagamento de todos os 

impostos e taxas junto ao Receita Federal, Estadual e Municipal em nome 

da empresa ALEXANDRA E FERREIRA LTDA ME, pessoa jurídica inscrita 

no CNPJ n° 12.556.955/0001-09 e devidamente registrada na JUCEMAT 

sob n° 51201360162, os quais totalizam o montante de R$ 3.118,47 (três 

mil cento e dezoito reais e quarenta e sete centavos), bem como 

apresente a certidão negativa de débitos.V - efetue o pagamento dos 5 

(cinco) cheques sem previsão de fundos alinha pelo motivo 12 conforme 

Certidão do SPC que foram emitidas pela Executada, sendo que os 

referidos cheques totalizam o montante de R$ 19.552,43 (dezenove mil 

quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos).VI - 

Requer que a Executada apresente todos os recibos de alugueis a partir 

do mês de março do 2017 até a presente data, bem como, seja também 

apresentado o novo contrato de alugueis em nome da Executada 

conforme clausula 7° do presente contrato de compra e venda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108298 Nr: 961-88.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a 

petição inicial. 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 
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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. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107685 Nr: 574-73.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA ADRIANA 

ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.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.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 Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização.Por fim, após cumpridas todas as 

determinações acima e não havendo o executado efetuado o pagamento, 

voltem os autos conclusos para análise do pedido de RESTRIÇÃO do 

veículo via sistema RENAJUD.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 1667-52.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MILTON DOS SANTOS MOTTA, TIAGO 

ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO os itens a), b), c), d) e e) da manifestação ministerial de fls. 

258/259 e DETERMINO:

1 - Expeça-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá a fim de 

proceder a oitiva da testemunha CLEBER DE SOUZA SANTOS;

2 – Expeça-se carta precatória para a Comarca de Campo Grande/MS a 

fim de proceder a oitiva da testemunha SILVIA ANDIRA GOMES DA 

ROCHA;

3 - Adite a missiva encaminhada para a Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, distribuída naquela Comarca sob o Código 63900, 

alterando a finalidade dela de intimação para realização de audiência para 

oitiva da testemunha José Carlos dos Santos naquele juízo deprecado;

4 – Adite a carta precatória expedida na fl. 256 para a Comarca de 

Vilhena/RO, a fim de incluir a testemunha Silvia Luana Souza, devendo ser 

realizada sua oitiva também, visto que é companheira da testemunha 

Reinaldo dos Santos;

5 – Intime-se a testemunha José Carlos dos Santos para a audiência que 

DESIGNO para o dia 20/03/2018 às 14h30min.

6 - Diligencie a Secretaria acerca da resposta do ofício de fl. 255, 

certificando nos autos.

7 – No mais, cumpram-se as determinações anteriores, expedindo o 

necessário com as cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90042 Nr: 741-61.2016.811.0078

 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): HELIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de ref. 21, tendo em vista que não há comprovação 

nos autos de que foram esgotados todos os meios para localização do 

requerido, ressaltando que a expedição de ofício à DRF (Delegacia da 

Receita Federal) é medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte 

exequente comprovar todos os esforços para localização.

Desta forma, intime-se o autor, para que comprove o esgotamento de 

todas as formas de localização do requerido no prazo de 15(quinze) dias.

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.: 91973 Nr: 1281-12.2016.811.0078

 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: OSVALDO DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON JOSÉ SCHEIN, LUIZ MARIANO BRIDI, 

JOVANI LUIZ DE SOUZA - ME, ANDERSON FREI ALEXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Proceda o Senhor gestor Judiciário a certificação da tempestividade das 

contestações apresentadas, verificando , inclusive se a manifestação de 

ref. 32 foi subscrita por advogado, e caso não tenha sido, certifique a não 

apresentação da contestação.

Após, Intime-se o requerente para apresentar impugnação as 

contestações apresentadas no prazo legal, bem como requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77806 Nr: 1859-43.2014.811.0078
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO CARDOSO DA SILVA, ROGERIO CARDOSO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, MONICA APOLINARIO DE 

ARAUJO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO QUARESMA CASTRO - 

OAB:13085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 Vistos,

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor pleiteado na planilha 

juntada na referência 80, em consonância com o Acórdão, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 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, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-42.2018.8.11.0078

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 24/04/2018 às13h00min na sede 

deste JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 005/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO a ausência da servidora Etienne Regina dos Santos e 

Carmo Strambaioli, matrícula nº 12242, em razão de usufruto de férias 

agendadas para o período de 13 a 27/03/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora EDAIANE NOVAIS DE SOUZA, Técnica Judiciária, 

matrícula nº 34.605, para exercer a Função de Gestora Geral , em 

substituição à titular, no período de 13 a 27/03/2018., durante o período de 

férias da servidora.

Publique–se, Comunique-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 12 de Março de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20641 Nr: 5-97.2013.811.0094

 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): José Evangelista da Silva

 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, 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.: 22858 Nr: 772-04.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ademir Zamoner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

De igual maneira, proceda à busca de endereços do(s) executado(s) via 

BACENJUD.

 Com o aporte da resposta, atualize o endereço do(s) executado(s) no 

sistema, visando possibilitar futuras intimações.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22873 Nr: 785-03.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo de Melo Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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.

De igual maneira, proceda à busca de endereços do(s) executado(s) via 

BACENJUD.

 Com o aporte da resposta, atualize o endereço do(s) executado(s) no 

sistema, visando possibilitar futuras intimações.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20991 Nr: 350-63.2013.811.0094

 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): Luiz Fernando Pereira

 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.: 21248 Nr: 615-65.2013.811.0094

 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): T. R. D. Bezerra Comercio de Combustíveis

 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.: 20892 Nr: 256-18.2013.811.0094

 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): José Cardoso Pacheco

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25600 Nr: 659-79.2016.811.0094

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUZIA DE JESUS CORREIA, Cpf: 

59417382187, Rg: 922.135, Filiação: Maria José de Jesus Correia e Gileno 

Xavier Correia, data de nascimento: 15/04/1973, brasileiro(a), natural de 

Paranaiba-MS, convivente, do lar e atualmente em local incerto e não 

sabido APARECIDO DERMONDES DE AGUIAR, Cpf: 50335375120, Rg: 

763.568, Filiação: Edite Dermondes de Aguiar e João Gonçalves de Aguiar, 

data de nascimento: 15/07/1969, brasileiro(a), natural de Pérola-PR, 

casado(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: Pelo exposto, REVOGO as medidas protetivas determinadas no 

presente feito e, ante a cessação da necessidade das medidas protetivas 

de urgência, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Certifique sobre a existência 

de eventual ação penal em trâmite sobre os fatos narrados, 

transladando-se cópias necessárias. Ciência ao MP. Com o trânsito, nada 

sendo requerido, arquivem-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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 08 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30612 Nr: 322-22.2018.811.0094

 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: José Carlos Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junta Comercial do Estado do Paraná, Estado 

do Paraná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Finalmente, alega que diante da inscrição do CNPJ da empresa constituída 

em nome do autor, vem sofrendo em tentar obter crédito no comércio local, 

devido fraude envolvendo seu nome. Ao final, requer o deferimento do 

benefício de assistência judiciária gratuita e a inversão do ônus da prova. 
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Diante dessas premissas pugna então, pela antecipação da tutela para 

exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, que 

o respectivo órgão se abstenha de incluir novamente até o julgamento final 

da presente ação, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais.Vieram os autos conclusos.É o relatório sucinto. Fundamento e 

decido.Primeiramente, diante dos comprovantes de renda do autor 

acostados às fls. 20/22 dos autos, comprovando sua hipossuficiência, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.A parte requerente 

busca a anulação de contrato social c/c cancelamento de inscrição de 

empresa e indenização cumulado com pedido de tutela antecipada, 

configurando o polo passivo a Junta Comercial do Paraná e o Estado do 

Paraná.Contudo, compulsando os autos verifica-se que a empresa L. I. A. 

Transporte Rodoviário Ltda-ME, a qual o requerente pretende a anulação 

de seu contrato social, possui no mencionado contrato como sócio 

majoritário Luiz Inácio Amâncio.Preconiza o art. 113 do Código de 

Processo Civil que duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo 

processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas 

houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - 

entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - 

ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de 

direito.Destarte, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, 

incluindo Luiz Inácio Amâncio, como parte na presente ação, bem como, 

para acostar aos autos extrato de inclusão de seus dados pessoais 

(pessoa física) nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção da ação com o consequente 

cancelamento da distribuição, nos termo do art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30596 Nr: 317-97.2018.811.0094

 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: B. Deodato Alves - EPP, Benício Deodato Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30414 Nr: 220-97.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Leite de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte autora, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de BUSCA E APREENSÃO. Esclareço que, com base 

no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", duas vezes para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26651 Nr: 164-98.2017.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA FRANCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9.073-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Defiro o pedido da requerente, concedendo-lhe o prazo de 10 

(dez) dias para a juntada do substabelecimento. No mais, inquirida todas 

as testemunhas, e, não havendo mais provas a serem produzidas nesta 

solenidade, dou por encerrada a instrução processual. Tendo a parte 

autora apresentado alegações finais remissivas, promovam-se as 

gravações dos depoimentos após, retornem os autos novamente 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21516 Nr: 883-22.2013.811.0094

 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: Alex Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 136, reiterem-se os termos do ofício de fl. 135, 

constando o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Sem prejuízo, expeça-se ofício à Secretaria Estadual de Saúde, 

requisitando informações quanto à existência no Sistema Único de Saúde 

– SUS, de médico geneticista especializado, bem como, o local em que o 

profissional atende, ressaltando que a informação deverá tomar por base 

o SUS como um todo, não apenas este município, mas englobando todo o 

território nacional, priorizando os locais mais próximos, isto no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25487 Nr: 563-64.2016.811.0094

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, Rg: 

2317102-2, Filiação: Cleusa da Silva e Genessi de Oliveira, data de 

nascimento: 15/04/1992, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, casado(a), 

diarista e atualmente em local incerto e não sabido EDINA LUZIA ALVES, 

Cpf: 05093412171, Rg: 2022953-4, Filiação: Casturina de Castro Alves e 

Jose Alves, data de nascimento: 29/10/1992, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Pelo exposto, REVOGO as medidas protetivas determinadas no 

presente feito e, ante a cessação da necessidade das medidas protetivas 

de urgência, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Certifique sobre a existência 

de eventual ação penal em trâmite sobre os fatos narrados, 

transladando-se cópias necessárias. Ciência ao MP. Com o trânsito, nada 

sendo requerido, arquivem-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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 08 de março de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6213 Nr: 1230-36.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos

Tendo sido negado seguimento ao recurso interposto pelo réu, abra-se 

vistas ao Ministério Público e a defesa, para os fins do artigo 422 do 

Código de Processo Penal, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requererem diligência.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9972 Nr: 835-05.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHdP, RAdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fls. 163/163 verso.

Remetam-se o feito à contadoria para atualização do débito, após 

intime-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, comprovar o 

adimplemento, ou justificar a impossibilidade do pagamento no valor 

remanescente.

Após, decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

 Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 4216 Nr: 665-72.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Conmar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Mara Contes Lopes - 

OAB:7109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro a expedição de ofícios às concessionárias, contudo determino a 

busca de endereço dos executados nos termos do artigo 319, §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 Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25000 Nr: 268-27.2016.811.0094

 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: ELIANE DO CARMO RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Defiro o pedido da requerente, concedendo-lhe o prazo de 10 

(dez) dias para a juntada do substabelecimento. No mais, inquirida todas 

as testemunhas, e, não havendo mais provas a serem produzidas nesta 

solenidade, dou por encerrada a instrução processual. Tendo a parte 

autora apresentado alegações finais orais, promovam-se as gravações 

dos depoimentos após, retornem os autos novamente conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8989 Nr: 625-85.2008.811.0094

 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): J. N. Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio José dos Santos - 

OAB:TO/3.375, JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - OAB:8247, 

Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - OAB:7186-B/MT

 Vistos, etc. Suspendo o processo por 90 (noventa) dias, devendo ser 

oficiado a SEMA para que em 20 (vinte) dias, informe a atual situação 

ambiental da requerida, tal como a licença ambiental única (laudo), bem 

como, informe como está o atual processo de regularização ambiental da 

área citada (CAR nº. mt80495/2017). Com a resposta do ofício, abra-se 

vista às partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24041 Nr: 563-98.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diehks Alessandro Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 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 09:30 horas.

Intime-se.

Cumpra-se conforme antes determinado.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28638 Nr: 1307-25.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCINO SANTANA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529/ES

 (...) Decido.RECEBO a presente LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, eis que 

presentes os requisitos legais. Inicialmente, cumpre esclarecer que no 

caso em comento a liquidação de sentença visa o aclaramento do quantum 

debeatur (quanto é devido), de modo que os elementos: an debeatur (a 

existência da dívida), cui debeatur (a quem é devido) e quis debeat (quem 

deve) devem ser pré-existentes, entretanto, em se tratando de sentença 

proferida em ação civil pública coletiva, com efeitos erga omnes, cabe ao 

indivíduo lesado quando da propositura da liquidação de sentença 

demonstrar a presença de tais elementos, a fim de comprovar que os 

efeitos da sentença lhe alcança.Nesse prisma, o recebimento da 

liquidação de sentença coletiva está condicionado à comprovação da 

relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a condenação 

proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em tese realizado 

pelas partes.Nesses termos, nos moldes do artigo 509, II do Código de 
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Processo Civil, citem-se os requeridos para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, consignadas as advertências 

legais.De igual maneira, defiro o pedido de exibição de documento, 

devendo o requerido ser intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena as consequências do artigo 400 do Código de Processo Civil, 

apresentes os dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores 

investidos, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de 

faturas, bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede referentes ao CPF de nº 872.003.411-34.Após, decorrido 

do prazo, abra-se vista à parte autora.Após, voltem-se os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7567 Nr: 490-44.2006.811.0094

 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: Maria Dorviria Teófilo Chessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Rerison Rodrigo Babora - OAB:MT/9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Diante do oficio do COREJ/IT acostado às fls. 172/173, noticiando o 

depósito do valor devido ao requerente e seu advogado.

Determino a expedição do competente Alvará Judicial em favor da parte 

autora e seu advogado, observando os dados bancários indicados às fls. 

168/169, para levantamento dos valores descritos nos ofícios 

(fls.172/173).

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações dos valores depositados em favor do 

requerente e seu advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 338 e, verificando que a reiteração da 

carta precatória outrora expedida à comarca de Porto dos Gaúchos/MT 

não resultará maiores prejuízos, eis que, o feito ainda se encontra 

aguardando a devolução da carta precatória expedida à Comarca de 

Cuiabá/MT, tal como pleiteado pela própria defesa, bem como, que a 

audiência outrora designada na missiva expedida à Comarca de Juara/MT 

(cód.: 104335) foi redesignada para data que se avizinha, DECIDO:

I – EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, com 

a finalidade de reinquirição das testemunhas Pedro Zarlan e Rogério 

Dambrózio, isto no prazo mais exíguo possível, INTIMANDO-SE as partes 

da expedição da respectiva missiva, na forma da Súmula 273 do E. STJ;

II – No mais, visando estancar futura arguição de nulidade, INTIMO a 

defesa para que, ciente da carta precatória de n.º 158-91.2018.811.0018 

– cód.: 104335, que tramita perante a Comarca de Juara/MT, com a 

finalidade oitiva da testemunha Tobias Piva, proceda com o 

acompanhamento da sobredita missiva, sendo que, compete a este juízo 

apenas a intimação inerente à expedição;

III – Quanto ao pedido inerente a Carta Precatória de cód.: 105707, por 

constatar que da expedição à defesa foi intimada (fls. 303), bem como, 

que não há necessidade de intimação da data designada para a audiência 

no juízo deprecado, a teor do ensinamento que se extrai da Súmula 273 do 

E. STJ, bastando a intimação da expedição, INDEFIRO o pleito de nulidade 

formulado em relação à carta precatória de cód.: 105707 (expedida à 

Comarca de Juara/MT).

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25836 Nr: 830-36.2016.811.0094

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Josias Almeida Campinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdecir Grossklaus Campinas 

- OAB:10019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando o pedido de fls. 05/12, intime-se pessoalmente o Exmo. 

Delegado de Polícia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste 

informações referentes às alegações trazidas pelo requerente acerca da 

apreensão do aparelho celular descrito nestes autos, cupom fiscal 

acostado à fl. 18.

Com a resposta, abra-se vistas ao MPE para manifestação.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3409 Nr: 286-34.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao postulado às fls. 118/118-verso.

Intime-se o executado para se manifestar acerca da planilha de cálculo de 

fl. 118-verso.

 Após, abra-se vista a parte exequente para manifestação.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30632 Nr: 330-96.2018.811.0094

 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: Daisy Kevenny dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Andrade dos Santos, Ivonete 

Patene Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Gaiva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493-O/MT, Erick Rafael da Silva Leite - 

OAB:24.538-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 da Lei 13.105/2015 e não incide nas hipóteses do art. 330 do 

mesmo diploma legal.

Diante do comprovante de renda de fls. 22/24, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

CITEM-SE as requeridas, para contestarem a ação no prazo legal, 

constando as advertências de praxe.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50514 Nr: 1821-04.2015.811.0108
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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: Janete Pelin, Neuzeli Aparecida Vieira, ROBSON 

SANTANA DE ALMEIDA, Pedrina Cardoso Silva, Renata da Silva, Rosania 

Pereira Gomes, Valdirene Aparecida Prado, ZILMA TEREZINHA GRACIOLA 

DA SILVA, Sandra Martins de Oliveira, Valdeliça de Almeida Sena Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - 

OAB:MT0018395O, Luis Eduardo Ferreira - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Julgo Improcedentes os pedidos formulados por Luciene 

Pereira dos Santos Silva e os Outros 9 demandantes em face do Município 

de Tapurah, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, 

NCPC), pela prescrição quinquenal do direito de pedir revisão salarial após 

a implantação de novo regime de cargos e salários em nível 

estatutário.Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e 

nos ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios 

em favor do réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante 

a concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.P.R.I.C.Tapurah, 31 de 

outubro de 2017. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61616 Nr: 200-64.2018.811.0108

 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: ATAVANTES CERVELIN, INES SAVARIS CERVELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESARIO DA SILVA - 

OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O direito à assistência judiciária não é uma banalidade ou uma via de 

conforto e comodidade aos litigantes que não queiram arcar com as 

custas processuais desde o início da demanda e é essa a situação dos 

autos, razão porque, INDEFIRO o pedido de concessão da benesse da 

gratuidade judiciária e determino sejam os autores intimados a recolher as 

custas, no prazo do art. 290 do NCPC, sob pena de cancelamento da 

distribuição.Se pagas as custas, venham os autos conclusos para 

designação de audiência de conciliação/mediação, posto que os autores, 

mesmo instados a tanto, nada se manifestaram sobre o ato e como essa é 

a regra do novo sistema processual, presume-se o interesse na 

composição.Caso não recolhidas, certifique-se e conclusos para 

extinção.Publique-se.Às providencias.Tapurah/MT, 13 de março de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 486-42.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, com espeque no art. 55, §§ 1º e 3º, do NCPC, 

reconheço, de ofício, a existência de conexão entre a presente ação e 

aqueloutra ajuizada perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde e registrada sob código 93273, declinando da competência para 

apreciar o pedido para o juízo prevento das execuções conexas que 

tenham por objeto o mesmo contrato de compra e venda de imóvel rural 

que aparelha a pretensão executória em riste (fl. 17/19).Remeta-se os 

autos ao juízo declinado, procedendo-se com os devidos registros e 

posterior baixa na distribuição.Intime-se o autor.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Tapurah (MT), 13 de março de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20345 Nr: 1370-57.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ineide Tatsch Pastório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:127/887, HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, considerando que impugnado concordou com o cálculo 

apresentado pela contadoria do Juízo, é evidente sua sucumbência nessa 

fase processual, razão porque JULGO PROCEDENTE a impugnação 

aviada.Ante a sucumbência na fase excutória, condeno o 

impugnado/credor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, 

no percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, mantendo 

suspensa sua exigibilidade nos termos do §3º, do artigo 98 do 

CPC.Transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, discriminando o 

valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, em relação aos 

honorários.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Tapurah/MT, 14 de março 

de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26345 Nr: 949-28.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocelino Barbosa Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:MT0016847, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Processo n°: 949-28.2011.811.0108 (Código nº: 26345)

CREDOR: Jocelino Barbosa Pinto

DEVEDOR: Banco do Brasil S/A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26911 Nr: 1515-74.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1515-74.2011.811.0108 (Código nº: 26911)

CREDOR: Paulo Afonso Oliveira Nunes

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 
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para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença de fls. 122/127, conforme dispõe o 

art. 1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 27334 Nr: 356-62.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilei Eliza Bordinhão

 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:

 Processo n°: 356-62.2012.811.0108 (Código nº: 27334)

CREDOR: Marilei Eliza Bordinhão

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença de fls. 122/127, conforme dispõe o 

art. 1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26360 Nr: 964-94.2011.811.0108

 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: IRINEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA, EDIVALDO FRANCISCO 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT 11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 

4.062

 Processo n°: 964-94.2011.811.0108 (Código nº: 26360)

EXEQUENTE: Irineu Teixeira de Oliveira e outro

EXECUTADO: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 334/338, as partes firmaram acordo em relação 

ao débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60197 Nr: 2459-66.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Diego Viecelli - 

OAB:22.370, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Processo n°: 2459-66.2017.811.0108 (Código nº: 60197)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Ronaldo Welter

AÇÃO PENAL

VISTOS.

RECEBO os recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público às 

fls. 119 e pela Defesa às fls. 120, nos seus regulares efeitos.

Abra-se vista ao Ministério Público para apresentação das razões 

recursais.

Após, abra-se vista à Defesa para a mesma providência, bem como para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Parquet.

Cumprida a determinação anterior, abra-se vista à Acusação para 

apresentação das suas contrarrazões.

Por fim, cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossos 

cumprimentos, conforme disposto no artigo 601 do Código de Processo 

Penal.

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no item 2.3.20, da 

CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 2461-36.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSON RODRIGUES DA SILVA, JOSUEL 

ROBERTO SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Isto posto, preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, RECEBO A DENÚNCIA, na forma em que foi posta em Juízo.Frise-se 

que, nessa quadra procedimental, o que se analisa é, unicamente, a 

plausibilidade jurídica de continuidade do processo penal, como define a 

jurisprudência da Corte Suprema:“A denúncia é uma proposta da 

demonstração de prática de um fato típico e antijurídico imputado a 

determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à contradita, e 

apenas deve ser repelida quando não houver indícios da existência de 

crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência 

do acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua 

participação” (HC 90.201/RO, Primeira Turma Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJU 

de 31/08/2007)Nesse sentido, havendo lastro probatório idôneo a denotar 

a existência do fumus comissi delicti, é de rigor o recebimento da denúncia 

e consequente prosseguimento da ação penal, até como garantia aos 

acusados de exercício das garantias constitucionais derivadas do 

princípio do due process of law.Ressalto que o recebimento, cujo 

despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX 

da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo 

evidente que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto 

probatório a ser carreado para os autos, com a garantia do devido 

processo legal.Citem-se os acusados, com observância das formalidades 

legais.Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 04 de 
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abril de 2018, às 15h:30min (Lei nº 11.343/2006, art. 56).[...]CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Tapurah/MT, 14 de março de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52063 Nr: 585-80.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR TRIQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ionéia Ilda Veroneze - OAB:MT 

9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o complemento do 

depósito da diligência no valor de R$ 376,40, 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, em atenção a certidão de fl. 21.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 19621 Nr: 673-36.2007.811.0108

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnold José Neumann, LOURDES CONCEIÇÃO 

NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3610/MT

 Processo n°: 673-36.2007.811.0108 (Código nº: 19621)

EXEQUENTE: Banco do Brasil

EXECUTADO: Arnold José Neumann e outro

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 111/113, as partes firmaram acordo em relação 

ao débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58172 Nr: 1257-54.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53194 Nr: 1175-57.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15397, Paulo Roberto Janner de Abreu - OAB:MT 21.508

 Processo nº: 1175-57.2016.811.0108 (Código nº: 53194)AUTOR: 

Ministério Público Estadual RÉU: Rafael Teixeira da SilvaAÇÃO PENALV I S 

T O S,Acolho a cota ministerial de fls. 264, determinando seja expedido 

ofício à operadora de telefonia VIVO para remeta a este Juízo, com a 

maior brevidade possível, extrato reverso do terminal nº (65) 9 9602-0668, 

no período de 00h:00min do dia 10/06/2016 às 23h:59min do dia 

25/06/2016.Considerando que a medida já havia sido determinada 

anteriormente, porém, foi descumprida pela companhia, fixo prazo de 24 

horas para cumprimento da ordem.Não havendo manifestação da 

companhia telefônica, que, como é sabido e consabido, faz ouvidos 

moucos a ordens judiciais, num claro e manifesto desrespeito e 

desprestígio à instituição do Judiciário, há que se aplicar a regra de 

subsidiariedade prevista no art. 3º do CPP permite, a toda evidência, a 

utilização de mecanismos processuais civis como forma de dar efetividade 

ao processo penal, razão porque determino:(a)Expedição de ofício à 

operadora de telefonia VIVO, fixando multa de R$ 20.000,00 por dia de 

descumprimento da ordem de fornecimento do extrato reverso no período 

declinado, que, saliento, poderá ser enviado diretamente para o endereço 

e l e t r ô n i c o  d a  S e c r e t a r i a  d e s t e  J u í z o : 

Tapurah.unica@tjmt.jus.br[...]Cumprida a determinação anterior, abra-se 

vista à Acusação para apresentação de alegações finais.Às 

providências.Tapurah/MT, 14 de março de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 19618 Nr: 670-81.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnold José Neumann, LOURDES CONCEIÇÃO 

NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610/MT

 Processo n°: 670-81.2017.811.0108 (Código nº: 19618)

EXEQUENTE: Banco do Brasil

EXECUTADO: Arnold José Neumann e outra

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 100/101, as partes firmaram acordo em relação 

ao débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62122 Nr: 512-40.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DAS GRAÇAS VAZ GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FRANCISCO 

SARMENTO - OAB:PR/0048131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 512-40.2018.811.0108 (Código nº: 62122)

REQUERENTE: Salete das Graças Vaz Gazzi

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 202 do CPC, cumpra-se, servindo a 

cópia de mandado.

Designo audiência para oitiva da testemunha Ademir Macorin da Silva, 

para o dia 12 de abril de 2018, às 13h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato.

Às providências.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48269 Nr: 724-66.2015.811.0108

 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 OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RAFAEL ALTIMARI, PAULO 

CESAR DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 724-66.2015.811.0108 (Código nº: 48269)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT

EXECUTADO: Leonardo Rafael Altimari e outro

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 60/62, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Considerando que a satisfação do acordo está vinculada ao levantamento 

pelo exequente dos valores depositados às fls. 59, expeça-se o 

respectivo alvará, na forma postulada às fls. 60-verso/61.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41126 Nr: 1687-79.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecir Bordinhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1687-79.2012.811.0108 (Código nº: 41126)

CREDOR: Alecir Bordinhão

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença de fls. 122/127, conforme dispõe o 

art. 1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61960 Nr: 411-03.2018.811.0108

 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): Alexandro Selzlein, EDEMIR JOSÉ DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 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$ 51.947,12 (cinquenta e um mil novecentos e quarenta e 

sete reais e doze 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 com as cautelas de 

estilo.Tapurah (MT), 14 de março de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61024 Nr: 2984-48.2017.811.0108

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FÓRUM DA COMARCA DE TAPURAH/MT, LISTA DE 

JURADOS - 2018

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, MINISTERIO PÚBLICO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerimento de Dispensa de Jurado (a)

V I S T O S,

Requerimento de dispensa de jurado formulado por Catiane Cabreira e 

Margarete Vargas sob o fundamento de que estão impossibilitadas de 

comparecer nas sessões do júri para as quais foram convocadas.

A primeira requerente afirma que está lactante e, por essa razão, não 

poderá permanecer nas sessões por longos períodos de tempo, por sua 

vez, a segunda alega que possui ansiedade intensa associada com 

quadro depressivo, não se encontrando em condições de participar de 
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ambientes de grandes aglomerações de pessoas, nem mesmo tomar 

decisões significativas até a recuperação do seu quadro clínico. Ambas 

as postulantes juntaram laudo médico atestando os fatos relatados.

É breve o relato.

Decido.

Considerando que as escusas apresentadas possuem motivação 

relevante (questão de saúde), bem como que a condição relatada foi 

devidamente comprovada por meio de laudo médico, nos termos do artigo 

437, X, do CF, isento as juradas Catiane Cabreira e Margarete Vargas 

Agnes dos serviços do júri no ciclo de julgamentos a serem realizados no 

corrente ano.

Cientifiquem-se.

Tapurah/MT, 14 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60283 Nr: 2527-16.2017.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARMEM CRISTINA GARBOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEKSON DA SILVA SANTOS 

MONTEIRO - OAB:MT/22.106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2527-16.2017.811.0108 (Código: 60283)

Querelante: Carmen Cristina Garbossa

Querelado: João Pedro da Silva

VISTOS,

Trata-se de queixa crime vertida por Carmen Cristina Garbossa, em face 

de João Pedro da Silva, qualificado na peça inicial, salientando que na data 

de 18/08/2017, no exercício de sua profissão de advogada, entrou em 

contato, via aplicativo de conversação (Whatsapp) com o querelado, que 

é sócio-administrador da empresa Delicious Fish Agroindústria e Comércio 

de Pescados Ltda., pretendendo informações e autorização de acesso 

(passagem) por dentro da propriedade rural do interlocutor, ao que teria 

recebido a surpreendente e inexplicável resposta que suscitou o 

oferecimento da queixa crime em comento.

Aduz ter sido gravemente ofendida em sua condição de mulher e de 

advogada, entendendo-se humilhada pela forma rude, agressiva e 

deselegante com que foi tratada pelo querelado, que teria optado por lhe 

ofender a dignidade e a honra a simplesmente entabular um diálogo 

civilizado, supostamente porque seria pessoa que julga os semelhantes 

pelo patrimônio/riqueza ostentada.

De plano, relembre-se que a competência definida para os chamados 

‘crimes de menor potencial ofensivo’, pela Lei n. 9.099/95 é entendida pela 

jurisprudência massiva como absoluta, desimportando a existência ou não 

de ritos e procedimentos especiais previstos, desde que o delito cometido 

esteja compreendido dentro do conceito normativo da Lei dos Juizados 

Especiais.

Esse o entendimento jurisprudencial:

“Com o advento da Lei 10.259/03, ampliou-se o conceito de infração de 

menor potencial ofensivo, no âmbito da Justiça Estadual, por via de 

elevação da pena máxima abstrata cominada ao delito, não superior a dois 

anos. Nada mencionando a lei a respeito das exceções previstas no artigo 

61 da Lei 9.099/95, firmou-se a jurisprudência, quase à unanimidade e em 

atenção aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, no 

sentido de que esta não excluiu da competência do Juizado Especial 

Criminal os delitos que possuam rito especial. Neste sentido o Enunciado 

46 do FONAJE: "A Lei 10.259/01 ampliou a competência dos Juizados 

Especiais Criminais dos Estados e do Distrito Federal para o julgamento de 

crimes com pena máxima cominada até dois anos, com ou sem cumulação 

de multa, independentemente do procedimento". A edição da Lei 

11.313/06, que modificou os artigos 60 e 61 da Lei 9.099/95, retirando a 

menção à vedação quanto aos crimes de rito especial, pacificou a matéria, 

positivando o entendimento dominante.” (TJRJ, Conflito De Jurisdição - 

2006.055.00108, Sexta Câmara Criminal, Relatora: Desembargadora Maria 

Zelia Procopio Da Silva).

 Desse modo, e estando a inicial signatada por procurador habilitado com 

os poderes exigidos pelo art. 44 do CPP e tendo sido a queixa-crime 

proposta dentro do prazo decadencial a que alude o 103 do CP, 

amoldando o rito especial do art. 519 do CPP ao sistema do JECRIM, 

designo audiência preliminar para o dia 10 de abril de 2018, às 13h30min, a 

fim de que se possa permitir as partes a transação penal a que alude o 

art. 89 da Lei 9.099/95, perfeitamente aplicável às ações penais privadas, 

verbis:

O Superior Tribunal de Justiça, em remansosos julgados considera crível o 

sursis processual (art. 89 da Lei nº 9.099/95) nas ações penais privadas, 

cabendo sua propositura ao titular da queixa-crime. 4. A legitimidade para 

eventual proposta de sursis processual é faculdade do querelante. Ele 

decidirá acerca da aplicação do benefício da suspensão condicional do 

processo nas ações penais de iniciativa, exclusivamente, privada. 5. 

Ordem denegada. (STJ, Relator: Ministro ADILSON VIEIRA MACABU 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), Data de Julgamento: 

01/03/2011, T5 - QUINTA TURMA).

Dessarte, cite-se o querelado para comparecer à audiência, no endereço 

indicado na exordial acusatória.

Consigne no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar o 

autor do fato se possui condições financeiras para constituir advogado; 

caso negativo, desde já, nomeio a Defensoria Pública para representá-lo 

em juízo.

 A denúncia será ou não recebida se infrutífera a tentativa de transação 

penal e após o defensor do querelado responder à acusação, fato este 

que se dará na audiência acima designada.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública, se for o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Tapurah/MT, 7 de março de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 499-96.2007.811.0085

 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: PAULO ALBERTO GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, VALDIR PICOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B 

. MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerida, acerca do desarquivamento dos presentes autos, bem 

como, para querendo manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53882 Nr: 849-40.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO DATSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o(s) 

advogado(s) do(s) requerido(s) para apresentar os Memoriais Finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 53745 Nr: 740-26.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABASTIÃO KRULISKOSKI

 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 e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO a parte AUTORA para que no prazo de 05 (cinco) dias informe a 

este juízo DADOS BANCÁRIOS (da parte autora ou do advogado, caso 

este último tenha poderes para receber) a fim de proceder a expedição de 

alvará eletrônico para levantamento de valores relativos ás RPVS 

expedidas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34296 Nr: 551-92.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALENTIM BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº3056

 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 e Laudo de Avaliação de fls. 99-100, juntada aos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60963 Nr: 409-39.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁRIO DA SILVA STOLPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 (...)Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 316 e artigo 589, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do réu Dário da Silva Stolpe, 

devidamente qualificado nos autos e MANTENHO os demais itens da 

decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.Ainda, com fulcro nos 

artigos 282, § 2º, c/c 319 do Código de Processo Penal, aplico as 

seguintes MEDIDAS CAUTELARES, por serem suficientes a prevenção da 

reiteração criminosa, as quais deverão ser aceitas pelo indiciado para a 

concessão de sua liberdade, bem como devidamente cumpridas, sob pena 

de conversão em prisão preventiva:1.Prisão domiciliar por meio de 

monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP), devendo o acautelado 

informar seu roteiro diário de deslocamento (residência, trabalho, 

familiares), a fim de que seja tracejada a área de abrangência em que 

poderão se deslocar com o aparelho;2.Comparecer sempre que intimado, 

a todos os atos processuais, tanto perante a autoridade policial, como em 

juízo;3.Proibição de frequentar bares, festas e congêneres enquanto 

durar o processo;4.Não se ausentar de sua residência, por mais de 05 

(cinco) dias, sem comunicar em juízo o local onde poderá ser 

encontrado;5.Cumprir integralmente as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas, sob pena de prisão;Aceitas as condições, e advertido o 

beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas importará em 

imediata expedição de mandado de prisão, cumpra-se a presente 

decisão.EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por 

outro motivo estiver preso, atentando-se que a soltura está condicionada 

à chegada do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira 

eletrônica) que deve ser requisitada por este juízo.Cientifiquem-se o MPE, 

bem como a DPJC. Oficie-se à Diretoria da Cadeia Pública de Peixoto de 

Azevedo/MT, cientificando-a do teor da decisão e solicitando as 

providências necessárias para o acompanhamento da requisição do 

equipamento de monitoramento eletrônico.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54156 Nr: 1018-27.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA TEREZINHA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO a parte AUTORA para que no prazo de 05 (cinco) dias informe a 

este juízo DADOS BANCÁRIOS (da parte autora ou do advogado, caso 

este último tenha poderes para receber) a fim de proceder a expedição de 

alvará eletrônico para levantamento de valores relativos ás RPVS 

expedidas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55237 Nr: 313-92.2015.811.0085

 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: ARLINDO BANDEIRA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se acerca do(s) documento(s) juntado(s) 

á(s) fls. 82-84 (informando cumprimento de sentença/acordo), no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57982 Nr: 367-24.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA FAGUNDES DIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - OAB:OAB/MT 

20458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA, acerca do do recurso de apelação juntado ás fls. 69-76, 

bem como, para querendo apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62133 Nr: 1084-02.2017.811.0085

 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: ESEQUIEL AJALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA, acerca da contestação juntada às fls. 30/49 dos 

presentes autos, bem como, para querendo, no prazo legal apresente 

IMPUGNAÇÃO á mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61083 Nr: 475-19.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KLABIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXOR SEMENTES EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA DE LACERDA 

SCHUTZ - OAB:4606/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 21,00 (vinte e um reais). 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53228 Nr: 386-98.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR ANTONIO CE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO a parte AUTORA para que no prazo de 05 (cinco) dias informe a 

este juízo DADOS BANCÁRIOS (da parte autora ou do advogado, caso 

este último tenha poderes para receber) a fim de proceder a expedição de 

alvará eletrônico para levantamento de valores relativos ás RPVS 

expedidas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54974 Nr: 177-95.2015.811.0085

 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: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJ CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte REQUERIDA para manifestar-se acerca do(s) documento(s) 

juntado(s) á(s) fls. 74-75 dos presentes autos, no prazo legal.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62570 Nr: 1296-47.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Regina Cruz de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Câmara de Vereadores de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar réplica à Contestação, em conformidade à ordem 

de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25123 Nr: 488-91.2007.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Luiz Farias, Ananias Delgado de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 [...]Outrossim, verifico que durante todo o desenrolar do presente feito, o 

acusado Fábio Luiz Farias não veio a cometer qualquer ilícito penal e 

manteve atividade lícita e remunerada, conforme carteira de trabalho 

apresentada, não havendo, portanto, elementos suficientemente aptos a 

demonstrar que a sua liberdade coloque em risco a sociedade como um 

todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada pela norma 

processual penal pátria (art. 312 do CPP).Ademais, entendo não mais 

haver risco à instrução processual, bem como à futura e eventual 

aplicação da lei penal, na medida em que a defesa demonstra com clareza 

que o denunciado possui residência fixa e trabalho lícito na Comarca de 

Pontes e Lacerda, motivo pelo qual entendo serem suficientes as medidas 

do art. 319 do CPP.Nesse passo, conforme mencionado, entendo 

necessária, adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares em 

substituição à prisão preventiva nestes autos, considerando que em caso 

de descumprimento, a qualquer momento estas poderão ser revogadas, 

decretando-se a prisão do acusado.Pelo exposto, CONCEDO a 

LIBERDADE PROVISÓRIA a FÁBIO LUIZ FARIAS, mediante a imposição das 

seguintes condições:A)Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o 

endereço e telefone onde poderá ser localizada (residência e trabalho);C) 

Comparecimento em todos os atos processuais para os quais for intimado, 

fornecendo novo endereço quando mudar a residência;D) Proibição de se 

ausentar da Comarca por período superior a 08 (oito) dias sem avisar o 

juízo, sendo vedado ingressar no território do país Bolívia, uma vez que 

sua permanência no distrito da culpa é essencial à instrução 

criminal;E)Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que 

no exercício de sua profissão;SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA DE FÁBIO LUIZ FARIAS[...]

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65675 Nr: 1239-37.2006.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RODRIGUES KUNZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT, RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI - OAB:9936 B, 

RODRIGO MARTINS DE PAIVA - OAB:MT 9695

 Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO 

ROBERTO RODRIGUES KUNZE, em relação ao delito previsto no art. 314, 

do Código Penal, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos 

do Código Penal.Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações 

nos autos.Por outro norte, a fim de dar prosseguimento ao feito, no que 

tange ao delito remanescente (art. 312, CP), considerando a apresentação 

de memoriais escritos pelo Ministério Público, DÊ-SE vista dos autos à 

defesa para o mesmo desiderato, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos.INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.Vera-MT,18 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5142 Nr: 23-56.1997.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS KOTOVICZ, COMPENSADOS 
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BRASIL NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 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: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Autos nº: 23-56.1997.811.0102

Código nº: 5142

 Vistos etc.

 Diante do retorno dos autos do tribunal, INTIME-SE a parte autora, por 

intermédio de seu advogado, para que dê prosseguimento ao feito. Prazo: 

15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para 

que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(485, inciso III § 1° do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 19 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71768 Nr: 871-52.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMANÇO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 871-52.2011.811.0102

Código n. 71768

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.143.

Para tanto, considerando que a advogada do requerido possui poderes 

para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

pago (fl. 140), transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às 

fls. 143, de titularidade do causídico.

No mais, EXPEÇA-SE novo RPV, conforme requerido pelo Tribunal de 

Justiça à fl. 144.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 22 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121057 Nr: 379-16.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)5.Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a 

penhora de bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos 

mesmos, devendo conservá-los e manter a guarda dos 

mesmos.6.Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o competente termo 

nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, para presunção 

absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo registro no ofício 

imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato e 

independentemente de mandado judicial, na forma do artigo 844 do 

CPC/2015.7.CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos 

devedores contida no artigo 916 CPC/2015.8.FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015).9.Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução.10.Caso não haja pagamento INTIME-SE 

a parte autora para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CNGC.11.Sendo negativa a citação INTIME-SE a parte autora para que 

promova a citação, sob pena de extinção anômala do processo. 

12.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera/MT, 23 de fevereiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121057 Nr: 379-16.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 113141 Nr: 1766-37.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARDO, KTBDO-M, GTBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDO, ADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON CESAR DE OLIVEIRA, Cpf: 

87554232134, Rg: 1256037-5, Filiação: Maria Aparecida Rodrigues de 

Oliveira e Henrique Domingos de Oliveira, data de nascimento: 10/06/1979, 

natural de Maringá-PR, solteiro(a), carpinteiro, Telefone (66) 9 9967-9721 

e atualmente em local incerto e não sabido ADRIANA DIAS BRONNER, 

Filiação: Erenita Dias Bronner e Daniel Soares Bronner. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada de conformidade com o despacho ao final transcrito e com a 

petição inicial, cuja cópia segue anexa, do arbitramento dos alimentos 

provisórios em 30% DO SALÁRIO MÍNIMO vigente a te a para cada 

requerido, ser pago diretamente a representante legal os requerentes, 

mediante recibo ou conta bancária, até o dia 10 de cada mês. BEM COMO 

para querendo oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias

Resumo da Inicial: Ação de alimentos proposta por K.T.B.O. e G.T.B.O., 

menores, representada pela avó paterna, em face de seus genitores. 

Afirmam os Requerente que seus genitores, não colaboram com o seu 

sustento. Ao final, pleiteiam o arbitramento de alimentos provisórios no 

valor mensal de 30% de um salário mínimo vigente, bem como o rateio das 

despesas extraordinárias para cada requerido.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cuida-se de ação de alimentos proposta 

por KETLYN THAIS BRONNER DE OLIVEIRA e GABRIELI TAYNARA 

BRONNER DE OLIVEIRA, menores, neste ato, representada por sua por 

sua avó paterna MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face 

de seus genitores WILSON CESAR DE OLIVEIRA e ADRIANA DIAS 

BRONNER.Afirmam os Requerente na exordial que seus genitores, ora 

requeridos, não colaboram com o seu sustento. Ao final, pleiteiam o 

arbitramento de alimentos provisórios no valor mensal de 30% de um 

salário mínimo vigente, bem como o rateio das despesas extraordinárias 

para cada requerido.Instado à manifestação, o Ministério Público postula 

pelo deferimento do pedido de alimentos provisórios no patamar de 30% 

do valor do salário mínimo, para cada requerido, bem como pelo 

prosseguimento do feito com a citação dos requeridos.É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. Em face da prova constituída quanto à 
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paternidade, fl. 14/15, e ante a falta da comprovação dos rendimentos dos 

requeridos, ARBITRO os alimentos provisórios em valor equivalente a 30% 

(trinta por cento) de um salário-mínimo vigente para cada requerido, 

devidos a partir da citação, que deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de 

cada mês, diretamente para a representante legal das requerentes, 

mediante recibo.Cite-se o requerido WILSON CESAR DE OLIVEIRA por 

oficial de justiça, e a requerida ADRIANA DIAS BRONNER por carta 

precatória conforme endereços constante na inicial para, querendo, 

oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar 

expressamente no mandado as advertências dos art.344 do Código de 

Processo Civil.Havendo alegação de preliminares e/ou a juntada de 

documentos com a contestação, abra-se vista à parte autora para, 

querendo, ofertar impugnação no prazo legal.Após, com ou sem 

contestação, ou ainda, com ou sem impugnação, abra-se vista ao 

Ministério Público.Defiro os benefícios da gratuidade da justiça (lei 

1060/50). Processe-se em segredo de justiça.Intimem-se. 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, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 13 de março de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 120808 Nr: 273-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANI BENETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIVINO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Autora, para que efetue o pagamanto 

das custas para distribuição ou retire nesta Secretaria a Carta Precatória 

a ser distribuída na Comarca de Sinop MT, com a finalidade de proceder a 

citação da parte executada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2278 Nr: 1480-45.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUANANDY MADEIRAS LTDA, OSVALDO 

MANOEL FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISOL NÉSPOLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUANANDY MADEIRAS LTDA, CNPJ: 

24718926000185 e atualmente em local incerto e não sabido OSVALDO 

MANOEL FONSECA, Cpf: 47377160900, data de nascimento: 22/03/1941, 

Telefone 004796079986. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS, PARA CIÊNCIA DO RETORNO 

DOS AUTOS DO E. TRF DA PRIMEIRA REGIÃO, BEM COMO DO ACORDÃO 

DE FLS 161/162, QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONFORME 

DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Cientifiquem-se as partes acerca do 

retorno dos autos do E. TRF da Primeira Região, bem como do acórdão de 

fl. 161/162, que negou provimento á apelação.Após, ao 

arquivo.Cumpra-se. As 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, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 13 de março de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65675 Nr: 1239-37.2006.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RODRIGUES KUNZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT, RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI - OAB:9936 B, 

RODRIGO MARTINS DE PAIVA - OAB:MT 9695

 INTIMAR O ADVOGADO DA DEFESA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO)DIAS, APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 63123 Nr: 135-44.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLMES ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 INTIMAR O ADVOGADO DO POLO PASSIVO DO INTEIRO TEOR DO 

DESPACHO DE FLS. 167, A SEGUIR TRANSCRITO: "Vistos etc. Intime-se o 

autor para que no prazo de 10 dias, requerer o que for de direito. A inércia 

ensejara a extinção da demanda por presunção de cumprimento da 

execução. Às providencias. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71883 Nr: 986-73.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DA SILVA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último 

em 10% do valor da causa, contudo, suspendo sua exigibilidade em razão 

da concessão da gratuidade da justiça.Transitada em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Vera/MT,19 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 51-14.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, LUIZ PINHEIRO - 

OAB:2621-MT, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 No mais, a fim de evitar tumulto processual, considerando que a posse da 

área foi assegurada aos executados por conta de decisão liminar 

proferida em agravo de instrumento interposto nos Autos nº 110677 (em 

apenso), DETERMINO o imediato recolhimento do mandado de reintegração 

expedido neste feito em favor dos executados, bem como seja EXPEDIDO 

novo mandado de reintegração nos Autos nº 110677.Traslade-se cópia 

desta decisão para os Autos nº 110677.Após tudo cumprido, RETORNEM 

conclusos para apreciação dos demais pedidos formulados nestes 
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autos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera/MT, 19 de fevereiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111388 Nr: 928-94.2016.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 928-94.2016.811.0102

Código n°: 111388

Vistos, etc.

Trata-se de medidas protetivas de urgência solicitadas por Siene 

Aparecida Coelho em desfavor de Wagner André Vallendolf, com base na 

Lei nº 11.340/2006.

Entre um ato e outro, a requerente se manifestou nos autos, informando 

não mais necessita das medidas protetivas outrora deferida (ref. 60).

Instado, o representante do órgão ministerial manifestou-se pela extinção 

do feito, ante o desinteresse da parte (ref. 65).

 É o relatório. DECIDO.

 Diante da manifestação da parte interessada no sentido de revogação 

das medidas de proteção a ela aplicadas, REVOGO AS MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO concedidas no presente feito.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, ante a 

perda superveniente de interesse de agir, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do 

NCPC.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 117533 Nr: 1829-28.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ÉTRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR RAZÕES FINAIS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102697 Nr: 605-60.2014.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA DILL ROSSETO - 

OAB:19905/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ CLAUCIDIO 

NICOLI, em relação ao crime previsto no art. 50 da Lei 9.605/98, com 

fundamento no art. 107, IV c/c artigo 109, V, ambos do Código Penal.Por 

se tratar de sentença de extinção da punibilidade, dispensa-se a intimação 

pessoal do denunciado, intimando-se via DJE.Nos termos do artigo 974 da 

CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe, 

certificando-se as comunicações nos autos.Publique-se. Registre-se. 

CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas necessárias.Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103220 Nr: 1033-42.2014.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ZOCOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 Autos nº: 1033-42.2014.811.0102

Código n°: 103220

Vistos, etc.

 Inicialmente, registro que “Ao juiz que atua no feito criminal cumpre 

apenas decidir sobre a liberação dos bens quanto a apreensão 

processual, sendo-lhe vedada a manifestação sobre a constrição 

administrativa, matéria que refoge à sua competência. O ato administrativo 

que mantiver a apreensão em sede fiscal somente poderá ser examinado 

pelo judiciário se acionada a via própria.” (TRF-3, ACR nº 

0000267-25.2001.4.03.6108-SP) (Ap 94079/2014, DES. MARCOS 

MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/10/2015, 

Publicado no DJE 29/10/2015).

No caso em tela, tal entendimento ainda é reforçado pela circunstância de 

ter sido proposta pelo Parquet, aceita e, ao que tudo indica, cumprida pelo 

autor do fato a transação penal, enquanto instituto despenalizador, do que 

se denota ser desnecessária ao processo a apreensão judicial do bem de 

fl. 14, sendo, em consequência, inviável discutir, nestes autos, acerca de 

sua alienação antecipada, perdimento ou mesmo restituição.

Manifeste-se o MPE acerca do cumprimento da transação penal.

INTIME-SE.

Vera-MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 424-74.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMO BELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIS DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELIS DE SOUZA LEITE, Cpf: 

98422405172, Rg: 304162085, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone (66) 515-8265. 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 EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, parágrafo único da Lei n. 

9.099/95.Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Vera-MT, 09 de fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

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, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 14 de março de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 988/CNGC
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUSCIMEIRA 
 
 
 

EDITAL N.º 002/2018/DF 
 
 
 
O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA, Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de 
Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital nº 001/2018/CA-deste 
Juízo, e Provimento nº 06/2014/CM, referente a realização do processo seletivo para 
credenciamento de pessoas físicas na área de psicologia para atuarem na Comarca de 
Juscimeira/MT, torna público o resultado dos candidatos habilitados/classificados por meio da 
análise de documentos apresentados. 

 
 

Nome Pontuação 
final 

Resultado 

Jannaina Fernanda da Silva Souza 
Castro 

8,68 Classificada 

Luciana Cristina Gonçalves Granjeiro 
Taques 

7,30 Habilitada/cadastro de reserva 

Glaucia de Lima Pereira 7,00 Habilitada/cadastro de reserva 
Luciano David 6,20 Habilitado/cadastro de reserva 
Vanessa Cristina Dalla Cort 4,50 Habilitada/cadastro de reserva 
Magno Rafael Miranda Santos 3,75 Habilitado/cadastro de reserva 
Josimara Cardoso de Souza 3,75 Habilitada/cadastro de reserva 
Daniella Oliveira Castro 3,25 Habilitada/cadastro de reserva 
Priscila Silva Lima 2,85 Habilitada/cadastro de reserva 
Jorgina Farias dos Santos  Inabilitada 
 

Serão admitidos recursos no prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação do presente edital, 
que deverão ser interpostos junto à Central de Administração do Fórum, no horário 
compreendido das 12h às 19h.  

Publique-se. Fixe-se no átrio do Fórum. 
 
Juscimeira, 14 de março de 2018 
 
 
 
 
Alcindo Peres da Rosa 
Juiz de Direito-Diretor 
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